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VarF = Var sec. Firkowitsch (cf. Harkavy und Strack, Caos 
der hbr. Bibelhdschr. etc., 1875) 

VarS = Var sec. Ginsburgii Biblia wasorttica [Bible, 1897) 
(MSS, 1556 = Var sec. Ginsburg, Introd. to the .. Hebr. 

Var] = Var codicis Jemenensis (cf. Hoerning, Karaites MSS, 1889) 
Varkes = Var secundum Kennicott, Vet. Test. 5. 

VaMM = Var secundum Joh. 11. Michaelis, 1720 
Var? = Var codicis Petropolitani anni 6 
VarS = Var secundum Strack, Gramm. des Bibl.-Aram.*+ 1905. 

Var™ = Var secundum Wickes (Hebrew Accent. 1881. 87) 

(©) )9( )6( etc. = 6 etc. non verbotenus, sed secundum rem 

25% wb etc. = 6 ad yw etc. 

add = additum, additamentum | m(u)lt = multi, -ae, -a etc. 
al = alii, -ae, -a etc. nonn = nonnulli etc. 

alloc = aliis locis Occ = Occidentales 
e = cum om = omittit, -unt 

6 ast = cum asterisco (X) Or = Orientales 
cf = confer(endum) orig = originaliter 
codd) = codex, codices p(au)c = pauci etc. 
(con)pl = (com)plures pr = pro 
conjg == conjunge, -it praem = praemittit, —e 
err) = corruptum prb = probabiliter 
dl; = dele(ndum) prp(o)n = proponit, —unt (quidam 

= dubium scriptores recentiores) 

= editio(nes) prps = propositum 
= excidit, -erunt ט = Qeré 
= fortasse 5, ss (Sqq) = sequens, sequentes 

= Hexapla, -ricum | ast = sine asterisco 
= Hieronymus Seb = Sebir ו 
= codex Hillel Sev = codex Severi hebraicus 
= hodiernum sim(il) = similiter 
= incertum sol = solum 
= idem soph pas = soph pasug 

= codex Hierosolymitanus | Tig soph = Tigqun sopherim 

= insere (-it) trsp = transpone(ndum),-it,-unt 
= intervallum v, vs == versus 

invers = inverso ordine Var = varia lectio, cf. Sigla 

Jub = liber Jubilaeorum vb = verbum, -a etc. 
K = Ketib V(e)rs = versiones (omnes vel 
1 = lege(ndum) vid = vide(n)tur [pleraeque) 
leg = legit, -unt + = 80016 (-unt); in enume- . 
maj = majusculum randis codd=praeterea 
min = minusculum > = plus quam, deest in 
Ms = codex manu scriptus ל = textus (forma) conjec- 
MSS = codices manu scripti, cf. tura probabilis 
m(tr) cs = metri causa [Sigla | ונו" = nna (et cetera) 

Gn Ex Lv Nu Dt Jos [66 15 2S IR 2R Jes Jer Ez Hos Jo Am 
Ob Jon Mi Na Hab Zeph Hag Sach Mal Ps (w) Prv Hi(Ij) Cant Ru 

Thr Qoh Est Da Esr Neh 160 2Ch 



SIGLA ET COMPENDIA. 

A= Aquila A = versio arabica A = versio aethiopica 
9 = editio Bombergiana Jacobi ben Chajjim anni 1524/25 E'= Quinta 
6 = versio graeca LXX interpretum 6” = codex Ambrosianus 

 6 = codex Sinaiticus 6% == recensio hexaplarisא
6% = codex Alexandrinus 6% = recensio Luciana 
$B = codex Vaticanus 6% = catena Nicephori 
SCom)p! = editio Complutensis (1514—17) 6% = codex Marchalianus 
62 = codex Cottonianus Geneseos (= XII Parsons) 

GE = codex Bodleianus Geneseos | 67%= Aldina (Ven. 1518) 
6* )65* etc.) = prima manus, 6®°° etc. secunda, tertia manus 
6: )65* etc.) = altera versio (ex duplici) 
6 ipsum = omnes MSS vel gravissimi 

= Theodotion 8 = versio coptica 
K = Ketib (KO, KO = K apud Orientales, Occidentales) 
% = versio vetus latina (Itala) secundum Sabatier 1739—49 (1751) 

£ = codex Lugdunensis (ed. Ul. Robert 1881. 1900) 
016 = margo codicis Legionensis (ed. Vercellone, Var. Lect. Vulgaae, 

4l = Masora, textus masoreticus [1860. 64) 
MS == codex manu scriptus MSS == codices manu scripti 

4MSS, 10155 etc. = 4 vel 10 MSS secundum de Rossi, Variae Lectioaes 

Vet. Test. 1784ss et Supplem. 1798, inclusis codicibus, qui prina, 

exclusis illis, qui secunda manu lectionem tuentur (cf. Var. Lect. 
1 8 XLI, pag. XLVI) 

IMSF, MS, 3MSS™ etc. cf. Var. [pretum vel Targumi ec. 
61155, EMSS (vel 6MSS MSS) etc, = codices manu scripti LXX intir- 

Occ = Occidentales Or = Orientales 
087 = codex Tschufut-Kale 7 
Or¥= = collatio Kahlii (cf. Kahle, der masor. Text etc., 1902) 

Q = Qere 29ף)) Q° = Q apud Orientales, Occidentales) 
ax. = Pentateuchi codex hebraeo-samaritanus 

xT = versio samaritana (Targum samaritanum) 

2 
3 

= Symmachus [Walton, 1654s 

= versio syriaca secundum editionem Polyglottam Londinensem Briani 

$A = codex Ambrosianus 8" = editio Lee 1821. 23 
$f = versio syriaca hexaplaris cf, 65 SV = editio Urmiensis, 1852 

8 = Targum (in Pentateucho = ®9) 
65 = Targum editionis Bombergianae 8 1524/5 
61 =~ Targum Pseudo-Jonatan (ed. Ginsburger, 1903) 

8211 == Targum Hierosolymitanum secundum (Fragmententargum) ed, 
8" =~ Targum editionis Lagardianae 1872. 73 [Ginsburger, 1899 
8% =~ Merx, chrestomathia targumica, 1888 
80 = Targum Onkelos (ed. Berliner, 1884) 

8 = Praetorius, Targum in jemen. Uberlieferung (ad Jos et 6 

6 = Targum editionis polyglottae Waltonii [1899. 1900) 

  = codex Amiatinusע*  = versio latina vulgataע

Var = varia lectio (cf. MS, MSS) 
Var® = Var secundum Baer 
VarE.2.3= Var codicis Erfurtensis 1.2.3 

85* 



CORRIGENDA 

 Jos 12 ?1 ינבל 218 21 ןולחה 54 21 :ודבע 829 /1 שמשה
 1034 /1:היִלְע ::23/1:המתלממ 146 21 עשוהי ₪ יתודֶא 1/7

 !הטמְל 24,9 /1 הוהי < אָשי
 166 58/1חמרֶו 620/1:ןכ 7,18/1תורפושב 8,13א1קזפ 833/!תַמ

 949 ; 1ותיצו 134 21:תֶב 172 ;1יתאו 17,5717 18, :ןשיא.

 18 128 ;1 אוה 211 /1 הוהי 608 /1ןורקעל 9, ;1ומשו 2:
 | תאזַּב 1429/1טעמ ג:7,נ7 ;1ְךיחַאְל 185/1לָע 2025 /1בשיו ₪
 םקיו 2033/71 הלַכ 212 /1 דד 21,161 הזה 23164117 267;
 |רֶכיו 263 /1:הוהי 3031 ;] רשאלויי. - 29 זז /1 לואש 35 ;1 יששהו

x ins: sed cf Jon 4,9 8,11 pro Wp5,2 ** 2 2([6(1ם) כצס (ב 1 ךליו 6,8  

 1cChNש( 16,16 1 רזערדה 16,19 ;1רזערדה ::26/ןהשיא 125 /1 רחיו
 דוד ףא 124/1הוהי..ספא 13 21:הךימ 136/21יתשש 1 לודנ

 1339 ;1:תמ al לכִּתו 23,22 4 השלשב גdde 1 םיש-- 23,33 21 םאיחַא.

 זא 126 1 ךדבע 215 21 הוהימ 228 21 הזהי | 53 21 רימחיו 68:
pr katd piav) 5ן םישלשה 7,42 21 םינמרה | 8,37 * ש 1: 1 6 6 (א0ד6צסשדה  

 g,22 * 1: 1 frtcCh םיִדָבַעְל = 1026 א12 02 1,14; 9,25 | 1028 ל א | הקמ
 וכ ראן דפ גז ;1ןרבדב 1 םחל 19,13 2 1הנהו. -- 2 441 1

 היה | 5,21 1 הָּבכרמה 1021 1 לארשי | 15,24 21 שעיו 1 1 הָירוא

 182 21 הָיה et :הירכז :8,:: 21 הָרושא 1821 21 ךמסי 19,23 21 םוָרמ

 19,29 21 :םירפ 22,13 ** א 1 10155 2Ch 34,2: 23,24 ad םיצקששה 6

 notam: 2Ch 35,195 xapa(i)ceiw = Dp 2325712 23,33 לל א 1 סל
pag 552 linea 10 | Gn 46,21 °° pag 552 linea 11 1 Dt 27,19. 

 r2371Q7N Jesא 314 ;1ינָעה 8ז ;1 הזה | 45,14ל א 1יענג*יל 8%
 1 וננגמתו (קז ונגנ--) 65,ז * א 1 ינולאש.

 Jer r,13° 4 066: sed melius#l 53/1וקוח 5,8° א 3066: 1? םיִכָשַאַמ
 5,31 x adde: prps ורזי קז 'רי 7,24 א adde: 01? etl’'yYb3 1067 ad ןיאמ
 adde notam: prps ]יא 10,23 °° א 1: 1 ןיִכָהְו ְךלָה 13,19 ad 'לש 'גה 6

x adde:יִדְבּועְו 15,11 °  , x adde: prps IAD.1 הָמָלְׁש תּולָג 14,4 ל  notam: 

 קזקפ ְךיִּתְרַרְׁש צeְךיִתֹרשַה (aמ גזגת ררש) 217% א 1 66 (סז 6%6) 2172

 1: ®&f; prblc(&)6< | 257 > 66 א 6| 5 323% א  ורחי 364 fl ירבד
Iss.491 5 א 1 1  

Ez 18,7 * adde: 6 Q°N NSD (Zvexupagpév 6geilovroc) 18,28 /1 בושיו 
41,15 11D. — Hos 2,19 21 ורכזו 5,ז5 2 1 ךלאי5 (קז דעיפ 129 1 

 ָהיֶמיִמ  adde: vel potiusלש  [ srr. — Nah 2,9א ? - Mi: 2,12לאזתיב.

 א 1 לבברז דב.  — Sach 46ןַּכ.  — Hgg 10 1המהו.
 עפ 27 21קֶח 5ל:ןובָעתי 69 ?1ינממ | 107,25*% 3006: קצקפ רַבֵעיו

ad110351 ךיתחשמ 127,2  Gn 8/1 107,29 ad DP’ adde not: 1? DY6[  
 ןכ adde not: prps [2א.

 זוג 2,18 /1 ארתו. Est2,54lexcl. Esr 5,17 /1 םֶלשוריב 8,12 ?1 ןטקה .
 ICh 11,11° א 16006000 11,325 א 1יִדָה 11,34ל zl 20010 (םז * הָיְמַש)

 1213 א 6| 9 12,12*] 500ו 12,041 /1 :ילארשי | 17,6ל 2 65(16) 01

 lbovpaau | 20,4%% 1 'לַמַה 26,6 א ] חסשדסד6אסט et praem Tod (* דש)

 27,34 21 יוהְיָנְּב. -- 2Ch 117*% ]1 הָלעַּתַ AS 2mm PIR AAC צד 21 2

 pone * ad D‘WW 24,0 א 21,20.



MONITUM AD LECTOREM. 

I. De horum Bibliorum ratione in Prolegomenis toti operi 
praepositis disserui. Hoc loco praeter Deum, qui vires et vale- 
tudinem praebuit, omnibus, qui his Bibliis operam navarunt, 
gratias agere maximas mihi liceat, imprimis sociis et viris in 
Prolegomenis, § 8 nominatis. 1. 1. KAHAN animum non solum ad 
corrigendas plagulas, sed etiam ad res ipsas attendit, id quod vario 
modo operi profuit; item DR. KRAMER in perlegendis plagulis locos 
in notis allegatos diligenter evolvit et errores nonnullos sustulit. 

2. Quod attinet ad 00770775 et socioruan laborem, conferenda 
sunt huius operis Prolegomena, § 8. — Omnia, vel singula, 
quam diligentissime sunt deliberata; paene ubique contigit, ut 
editor eiusque socii inter se consentirent: non raro de singulis 
notis, priusquam in eam, quam lector in manibus tenet, formam 
redactae sunt, praesertim in Prov., Job, Eccl, Dan. et in aliis qui- 
busdam libris, uberrime per literas agebatur. In libris Jerem. et 
Ezech. adornandis editor nonnulla, in XII prophetis haud 
pauca — licentia, quam I. W. ROTHSTElN et W. NOWwackK obvia 
ei dederunt 601110216 — et ad formam metricam textus et ad 
notas contulit. — In Ez 40,7sqq I. W. ROTHSTEIN lectorem scire 
vult, ipsum formam םֶלּוא rectiorem putare. — In libro Amos 
corrigendo editori libellus manu scriptus EDUARDI SIEVERS (cui 
nondum ultimam apposuerat manum) praesto erat. 

.3. Inter 2/0000 ypograplica in Corrigendorum tabula col- 
[6008 haud pauca orta sunt excisis mere in prelo literis vel 
vocalibus et accentibus. Cum nonnulla eiusdem generis menda 
non in omnibus exemplaribus inveniantur, alii fortasse alia in 
suis ipsorum operis exemplaribus reperient. In altera, si quando 
opus erit, editione praeparanda 6 tabulis stereotypis menda illa 
curabimus auferenda. 
Scripsi Lipsiae R. KITTEL, D. 

Kal. Iun. 1906. ו Ls 

CORRIGENDA. 
cf קי 552. — Dr. KAHAN Znaimensis exemplar partis prioris correctioni- 

bus in margine adnotatis liberaliter nobis praebuit. 11118 usi sumus, gratias viro 
docto habentes, in perficienda Corrigendorum tabula. ומ (6א(ט; א==/ = in notis. 

pag V (Proleg.) not 2 1 Jdc 7,18 (pro 7,20). 

 Gn 108 21 דרֶבג 142 21 שעע 3 1 וינפל 27,29 2 | וחתשיו

Ex 336,23°4 1,405* 360 ?1:תֶתי 3, 1 רפיטופ. -- l1Chַב )Z130,7  

 ;1 הוה 307 +1 תְרנה 315 /1 תשרחבו 375 ? 1 אָביו. = 1 4,ו7 ?1תֶא

 12 /1רמאָל לנג ;1ולכאת 18,8 ?1ְךמארתַב פ3371 םכצראב 7:
 וםתא 214 א1לעב 23,נס /] םתאָבהו 23,17 /1 הניֶפאת 23,40 / | םיִמָי
 26,31 א םכשנקמ. -- או 3,28 ? 1 הלעמו 7,443 +1 :הָחנמל 1035 /1 וסניו
 12 21 השמ 1132 21 הנחמַה 11,32° א 3006: vel 6 אא יולשה 133
 והשמ ו9,ו9/ןיעיבשה 2323/1לעפ | 2626 ?1 יִנלאה 26,32 ? 1 רפחו
 32,ןס ?1:ּהָּב 33,24 21 :הֶדרחב 3334/1 התבטימ. -- Dt 1:6 1 :ֹוְרַג

 1, :1םכתנחל 5,גס ;1:ותוצמ 516 1 ָךֶּמא ג22:/!רשאכ < ךירעשב
 22,16 /1 רענה 6 הזה | 28,255 ;1 הועזל 32,371 יתמָב 34,3 41 תעקב.

Biblia. 85 



 1320 ב םימיה ירבד 23—36,9

 יהָנומָשְֶּבִי פ  :ֹויָתְחַּת ונְּב 'ןיִכְיוהְי ָךְלֶמִיַו 'הָדּוהי'ְו לֵאָרְׂשִַי
 םלׁשריִּב ךלַמ םיִמָי תֶרׂשעְו םיִׁשָדֲח השלְׁשּו וכְלְמְב ןיִכּוהְי םיִנָש

 רַצאָגְכּובנךלּמַה הלָש הָנָׁשַה תָּוׁשְתַלוו :הָוהְי יגיִעְּב עַרָה שעד
 ויִתֶא ּוהָיקְִצתֶא למי הָוהְיְדתְיּב תהְמִח יִלּכְ"םע הָלָבְב ּוהָאְבְַ
 ּוהָיקְדצ הָנְׁש תַחאְו םיִרְשָעְְּב ה  ס  :םָׁשּוריִו הָדּוהְילַע
 הָוהְי יִניֵעְּב עֶרָה שעיוי* :םָלָׁשּוריִּב ְךֵלָמ הָנָש הֵרְׂשֲע תַחַאְו ּוָכָלָמְב
 למ םַנְויפ :הוהְי יִּפְמ איִבָּנַה ּוהָיְמְר ינְפְלִמ עַנְכַנ אל ויָהְלֶא
 ץַאנ ֹופְרָע"תֶא שק םיהלאב ויִּבְׁשִה רשא דָרמ רעאָנְדכּובְ

ee 5 nee 

 8 :טפ-לק למדי - םֶּכָשַה :rot רָב .םָהילֲע
 םיִעְּתְעַּתִמּו ויְרָבָּד םִיִזֹובּו םיִהְלֲאָה יִכֲאלַמְּב .םיִבָעַלַמ יה
 םהילע לעוול :אָּפְרַמ אל דע ֹומעְּב הָוהְיתַמְח תֹוָלֲע דע ויָאיִבְנִּב
 לָמֲח אָלְו שמ תיִבָּב בֶרֶחַּ םהיִרוחּ גּוָהיַו יש ךַלְמדתֶא
 תי יל לכו :וְדְָּב ןַתְנ לָּכַה לשש ןקז הָלּותְבּו רוֲחְּב"לעי
 וירש למה תיִרְְֶ הָוהְ תיָּב תורְצַאְ םיִּנָטְקַהְו .םיִלדְּגַה ל םיִהלֲאָה

 תמוח תֶא צְתַנְו םיִהלֶאָה תיֵביתֶא ופרש :לָבְב איבה לָּכַה
 :תיִתְׁשַהְל ָהֶּנִמֲחִמ יֵלְּכ"לָכְו שאב ּופְרָש ָהיֶתֹונָמְרַא-לָכְו םֶלָשּוִי
 -רע םיְבעל לנבל ליה לָבָּבלֶא בֶרָחַהדןִמ תיִרָאָשַה לגיוס
 ץֶרָאָה הָתְצְרְדדַע ּוהָיָמְרי ִפְּב הָוהְי"רַבְּד תואָלַמְלִיי :ָרפ תּוכְלַמ למ
 ּפ :הָנְׁש םיִעָבְש .תואלמל הָתַּבַׁש יהָמָשָה יַמולָּכי ָהיָתֹותְּבִׁש-תֶא

 המ ייִפּב הזהיר תוכל ספ ךלָמ ׁשְֹוכְל תא תג
 ותּוכְלַמלְבְּב לוק"רָבעיו םנְפיִַלִמ שֶרוְּכ מּור-תֶא הוהְי ריִעַה
 תֹוָכְלְמַמ"לָּכ ספ ָךלמישָרוָּכ רֿמָא-הַכיפ ס :רמאָל בָּתְכַמְב"ימנְו
 תיב ֹול"תֹוְנְבִל יִלָע דָקְפאוִהְו יםיִמָשַה יהלֶא הָוהְי יל ןַתָנ ץֶרָאָה
 :לעְיְו ומַע ויָהְלֶא יהוהְי "ומעדלְּכִמ םֶכָבְדיִמ הָדּוהיִּב רֶׁשֲא םֶלָשּוְיִּב
 8 bb 56 [ 5 2 24, es ויָתּובֲא םע אנע ו ןגְּב רבָק | 4 0 הָיְנָכְי
 id g | g ins 6 115% 55 8 GAL3 2R (הָנָׁש הָרָשְע | זס 16 689 ויִבָא יֵחַא |

Ch 006 6 | הֶדּוהְי |" 0 "לעמל | דל * 8 םייִּד-- 0 םיִד-- | ל  ins14 *  

 Zedekiov א. Tag 7 טדשע סטא ףג6משסע א.ד. חק600עד60006 00דשצע

 anhyarov | 20 65% Midwv || 21 °° <655 | 22° Esr 1,ז יִּפָמ | ל <6 |
 23 * 6% ןויְלְע יִנדַא לֶאְרָשְי ל | ל 6 9 + 66 חקoסuעeirar ד00 ח00600וס |
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8 CHRONICA II 1319 

 םיִהלאַו 'יִּתְמַחְלִמ יתִיֵּב-לָא יב םויַה יהָּתִא יִלָעְאָל הָדּוהְי ְךְלַמ
 ּבָסַהְאֶלְוי ְדְתיִחׁשִלַאו ימְע"רְׁשַא םיִהלֲאַמ ְְּל"לַדֲח ינְלֲהבְל רַמָא
 ְִבְּדלֶא עַמָׁש אָלְו יִשָּפַחְתַ וב"םָחְלֲהְל יִּכ ּוּנַמִמ ויָנָפ ּוהיַׁשאְ
 םיִריַה ּוריניג ם :ְּדנִמ תַעְקְבֶּב םֶחְלַהְ אביו םיִהלֲא יֵּפִמ יּוכְנ
 :דֶאְמ יִתיִלָחָה יִּכ יִנּוריִבֲעַה ליִדבעל למה רָמאינ ּוהָיָשאי דלמל
 -רֶׁשֲא ְנְׁשמַה בָכְרְילַע ג ּוהָביִּכְרִיַו הָבָכרְּמַה"ִמ ויִדְבַע ּוהְריִבֲעַַו>4
 הָדּוהיִלָכְו ויָתֹבִא תוָרְבְקְּב רֶבְקִינ תֶמי םֶָשּור ּוהֶליִלויַו ול
 :הישאו-לע 5 ֹוהְיְמְרִי ןנוקינ5 ם :ּוהְיַשאְדלע םיִלָּבַאְתִמ םלשּוריו
 םויַה"רַע והישאי-לע םָהיֵתֹוניִקְּב תורָשהְו ו םיִרְׁשַה- לכ ּורָמאיו

 רָתְפ = = :תונ'קה-לע םיִבּתּכ הו לֶאְרָשולע קָחָל נתי
 םיִנשאְרַה ויִרָבְדִגז :הָוהְי תַרֹותְּב בּתְּכַּכ ויָדָסֲחו ּוהָישאְו יִרָבִּד
 סם  :הָדּוהיִו לֶאְרְשייכְלמ רֶפסִלע םיִבּותָּכ םָּנַה םיִנרַחֶאָהְו

 -תַחַת ּוהְכיִלְמַיַנ *ּוהָיָשאְיְְַּב זָחֶאוְהְיתֶא ץֶרָאָה-םע ּוחָקַוי 6
 הֶשלֶשּו וכלְמְּב זֶחֶאוְי הָנָׁש םיִרׂשעְ שֶלׁש-ןְּבי :ֹמָלְׁשּריִּב ויֵבֲא
 שנעו םֶלשּוריִּב .םִָרצִמְלַמ ּוהָריִסְיג :םֶלָשּוְריִּב למ םיִשָדָח
 -תֶא םִיְֹצְמיְלַמ ּךְלֶמְינ+ :בָהָז רו ףֵסָּכ"רּכַכ הֶאַמ ץֶרֶאָהדתֶא
 -תֶאְו םיִקָיוהְי ומָש-תֶא בסי םלשּוריו הדוהודלע ויַחֶא םיָקיְלֲא
 םְִשֲעְַּפ  פ  הָמיְרִצִמ ּוהֲאיֵביו וכְנ חָקָל ֹוַחֶא זָתֶאֹװ
 יַבְלְׁשוְריִּב ְּךַלָמ הָנָׁש הֶרָשָע תַחאְו וכְלמְּב םיקיוהי הנ שַמָחְ
 לבב למ רַצאָנְַכּובִג הָלָע ילָעֿפ :ױיִהלֲא הָוהְי יניִעְּב עַרֶה שעוו
 איִבָה הָוהְי תיִּב לכו :הָלָבְּב ּוכיִלְהְל "םיִתְשָחְנּב ּוהָרְסַאיו
 םיִקיּוְהְי יִרְבְּד רָתְנְ :לָבָבְּב ּלְכיֵהְּב םֶגּתִו לֶבָבְל רַעאָנְדכּובְ

 יכלמ ירפמ"לע םיִבותכ םנַה ויָלע אָצְמִַהו הָשָע"רְׁשֲא יָת
 v 21 65* aliter | 21 * 1 6 6°39 הָתא יִנָא | * 6% sol םַחָּלָהְל | < 65

22*1c 6%רחא תיב 6 רושַא תיב? | ) contra aliam domumתֶרָּפנ 0  

 קּוַחְתַה צפו 6% =יֵע בֵׁשָח | * 65 איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי || * תספמ MSS יִנְּפִמ |
 24 65% ny (2R 23,30 ותָרְבְקִּב) | 25 65* הָדּוהְ יֵבְלַמ יֵרְבְּד רפס | ק 36,

(Bsr) 2R | 2 60 x 2 32 ּוחָשְמִיַו | ל >656ל R 23,30+- inkז : 6  
ins antea np cf 289 | 4 6+ךלֶמִמ) | 3 6% הַמיִרְצַמ ;  e+5 הָתְלְבְדְב  

 ףסּבַהתֶא תַתְל ׁשֵנֲעַהְל ץְרָאָה הָלָמַה זָא הערפל ןַתָנ בֶהּוַהְו ףָסָּכַהְו םֵׁש תֶמי
 תַתְל ץֶרָאָה םעהתַא בֶהְוַה-תֶאְו ףָסֶּכַהְדתֶא ׂשננ ּוכְרעְּ ׁשיִאלַכְו הערפ יִּפ-לע

Ebnde Tog perigravag lwiakewp .. .||א.  -- cf 2 GL Es)הכנ הערפל : 

 מי" cf( + GBA (Ch) 28 23,36ל) הָמָרְוִמ הָיִרַנ תב הָרּוכְז ומָא םַׁשו | ל 65+
 vb compl (cf 2R 4—24,1( | 8 * 6° + D מיַה רָב



 : | = 35,8—2r;ם םימוה/ירבה 1318

 םיִפְלֲא תָשְלָש רקבו ףֶלַא םיִׁשלָׁש רַּפְסִמְל אָצְמּנַהְלֶכְל םיִחָסַפַל לָּכַה
 ּומיִרַה יול םיִנָהְּכִל םֶעל יהבדנל וישו :ךלמַה שּוכרמ הָלֶא
 םיִחָספל ּונַתְנ םיִָהְכל םיִלֲאָ תיִּב יֵדיִנָנ ילָאיַחְיְ ּוהיְרַכְזּו הּימלַח

 לאְנתָנּו והיְעַמְׁשּ יּוהָנְננוָכְו :תֹואַמ ׁשֶלׁש רקבּו תואמ ששו םִיַפְלַא ,
 םיִחְסַפִל םיולל ּומיִַה םִיְלַה יִרָש דָבֶזויְו 'לֶאיִעִיו ּוהָיְבַׁשֲחַו ויָתֶא

 םיִנְַּכַה ּודְמַעַיַו הָדּובֲעָה ןוּכִּתַיי :תֹואַמ שמח רקבו םיִפְלַא תֶׁשֵמֲח
 חַסָפַה ּוטֶחָשיַוּי למה תֹוצַמְּכ םֶתֹקְלְחַמ-לֲעי םיִולהְו םֶרַמְעְלַע
 םָּתַתְל יהְלעֶה יוְריָחו> :יםיִמיִׁשְפַמ יֵיְוְלַהְו" םָריַמ םיִנֲהכַה וקרזינ
 רַפסִּב בּוְתְּכַּ הָוהיל ביִרקַהְל םַעָה נבל תובָאדתיבל תֹוָגלְפַמְל
 לׁשְּב םיֶׁשְדְקַהְו טפְׁשִמּכ שָאְּב חַסָּפַה לשבר גירל ןֶכְו השמ
 ּוניִכָה רַחַאְו 4 :םַעָה יִנָּבלָכל ּוציִרַו תֹוחָלַעַבּו םיִדָוְּדַבּו תוְריִסַּב
 םיִבְלֲחְַו הָלועֲה תָלעַהְּב ןַהֶא יֵנְּב םיִנָהְּכַה יִּ םיִנַהָכלְ ֹםָהָל
 םיִררְׂשְמַהְי :ןְרֲהַא יֵנְּב םיִנֲּלְו םֵהָל ּוניִכַה םִיוְלַהְ .הֶלל דע
 להזוח "ןּותַדיִו ןַמיַהְו ףָסֶאְו דיִוָּב תֶוְצְמְּכ םֶדְמְעִמד לע ףֶסֶא"ינְּב .
 -יִּכ םתְָבע לעמ רּוסָל םַהָל ןיִא רַעָשו רַעָשל םיִרעְׁשַהְו למה
 אּוהַה םיּב הָוהְי תנובעזלְּ ןוּכּתַני< :םֶהָל ּוניִכַה םִיולַ םָהיֵחֲא
 :ּוהּיַׁשאְי ךֶלָּמַה תָנְצַמְּכ הָוהְי חַּבְזִמ לע תולע תֹולעַהְו חסַּפַה תושעל
 גַחתֶאְו איִהַה תַעְּב חַסָּפַהתֶא םיִאְצְמּנַה לֵאָרְׂשוגְב עול
 ימיִמ לֵאָרְׂשיּב המ חַסַּפ הָשַעְבְאְלְ :םימָי תעְבש תוצַמַה
 הֶשַעְרָשַא חַסָּפּכ שעלו לֵאָרְׂשִי יֵבְלֹמ- לָכְו איִבָנַה לָאּומְׁ

 יבש אָצְמִַּה לֶארְׂשְו הָדוְי"לָכְו םָלְהְו םיִנהְּפַהְו והאי
 הֶׂשֲעגי ּוהָיַׁשאְי תוכְלַמְל הֶנָש הָרָשָע הָגֹומְׁשִּבפ ס םֶלָשּורִי
 והישאי ןיֵבֲה רֶׁשֲא תאז- לָכ יִרָחְֶאְיַ :יהּזַה חַסָּפַה
 תַרפילע שיִמָּכְרַכְּב םֶחלָהְ םִיָרְצֲמְּדָלַמ ֹוָכְנ יהָלָע יתֿבַה-תֶא
 דו יל-המ ורמאלםיִכֲאלִמ ויָלֵא חלי :ּוהְישאְי תאר אָצְיו

 8 * >6 (?add) | ל-ל ?ada | < 6-9 <. שמ | 0 * Q 'ִנָנָכְו KEY "וכו; 1
ro 65% 59 +לָאיּועְו |  GE)ּוהָיְנְכיִו | ל 65 6  ושמג  frt 6 65% Es) 

rpwivév cf 12° || v Ir >6PA (Esp,ד6  Td dtupa et in fine kai odrwאסעד66 : 

Ibn | 12 51 6 Gexcl BA Es) |65 ₪559 + הָלּועָה  * || habet hic v 13 || = add? 
GF > 6%רכבל | 13  pl MSS Vrs00 ןג6סאס6 || ©  ng || 5 Grr (Es) 

pc MSS Vrs ‘tin | 19 "5 <65% 099. 65 + 2%0 | 15 5 6 'ידיו | ל  
kapa(i)seiu (= Dp); A aliud habet add |םיִצְקֶשַה  sed pro23,24--27  

 20 53 609% sol kai ה | לל GEsr | © GBA(CH) 2R< 24,29 רושא למד לע
 רָהְנזלִע



34,27—35,7 CHRONICA II 1317 

 כשלו הָזַה םוְמַה-לַע "ויְָכְ"תֶא ךעַמְשְב םיִלֶא
 םָאְנ יִּתְַמָׁש יִגאםנְו נפל ָךבַּתנ ְךָרְנְּב"תֶא עֶכָקּתנ 'יִנָפְל ענתי
 םֹּולָשְּב ףיִתורְבְקֶא ָתְפסֲאגְו ְּיֵמבַא-לֶא ךְכַסֶא יִנָנַה* :הָוהְי
 הָּגַה םָקְמַה-לַע איב יִגֲא רֶׁשֲא הָעְרֶה לֹכְּ ְיִניֵע הָניֵאְרְת"אָלְו
 ףסָאו לפה חַלְׁשופ סם :רָבָּר ּךֶלֶמַהתֶא ּוביִשְיו רויִבָשולעְו
 ׁשיִאדלָבְו הֶוהְיתיִב ךְלֶמַה לעיוי םָכׁשּורִו הָדּוהְי יגָקזלְּכיתַא
 ןטק"דעו לָגִמ םַעָה"ִלָכְו םָלַהו םיִנְַּכַהְו םלשּורָי יִבָשְְו הָדּוהְ
 :הָוהְי תיִּב אָצְמְּנַה תיִרְּבַה רֶפְס יִרְבְִּדלֶּכדתֶא םֶהיִנְזְפְב אָרְקיו
 יֵרֲחַא .תֶכָלְל ּהָוהְי יֵנְפַל תיִרְּבַה-תֶא תֶרְכִיַו ודמְע"לֲ מַה דֹמֲעַפי
 ְׁשְפנ"לֶכְבּו ּובְבללְכִּב ויָקְחְו ויָתודעו ויָתֹוצֲמיתֶא רֹוָמְׁשְלְו היהְי
 תֶא דַמעיוצ* :הֶּנַה רַּפּפַה-לע םיִבּותְּכַה תיִרְּבַה יָרְבְּר"תֶא תושעל
 םיִהְלֶא תיִרְבַּכ םלׁשּור יבשוי ושעיו ןמְנבּו םלָשּוריב אָצְמְּנַהילְּ
 תֹוצְרֲאָה- לָּכַמ תובעְּתַה-לָּ תֶא ּוהָיַשאְי רג :םֶהיַתְְבַא יהא
 הָוהְיתֶא דובעל לֵאָרׂשִיְּב מנהלת דבעיו לֲארְׂשִ ינָבל רָשַא
 פ | :םֶהיִתוְבַא יִהלֶא הָוהְי יֵרֲחֲאַמ ּורָס אל ויִמָיד לכ םהיִהְלא

 חַסָּפַה ּוטַחְשיַו הוהיל חַסַּפ םֶלָשּוְיִב ּוהָיַׁשאְי שעיני 9
 םָתֹורְמְׁשִמ-לע םיִנֲהְכַה דַמעיוי :ןֹוׁשאָרָה .שרחל רָׂשֲע הָעְּבְראְּב
 לֶאְרְשילָכל יםיִנוָבְמַה םיולל רָמאַוג :הָוהְי תיֵּב תַדובעל םָקו
 הָמלֶש הב רֶׁשֲא תִיַּבֿב שָדלַה ןורא"'תֶא ּונְּתֹי הוהיִל םיִשודקה
 הנה ּודָבִע הָּתַע ףַתַּכַּב אֵׂשַמ כלי לֵאָרְׂשִי ְּךָלַמ ליד

 5 ודמַעְו נב הָמלָש יבמ לאש למ יו בֵמְכְּב
 :םיולל בָאתיּב תקל םַעָה יִנְּב םכיַחַאל תֹובָאָה תיִּב תפל
 הָיהְירַבְדִּ תושעל םָכיַחַאַל וניִכָהְו ּושּדקְּתַהְו חַסָּפַה ּוטחשו

 יענו םישָבּכ ןאפ םֶעָה גבל שאי רוז ם :השמדיּב
26 lacuna: cf ad 2R 22,18; 0 guoniam audisti verba volumints 22 algue 

emollitun est . . | 27 * Var® 6 יִרָבְּדדתֶא, 28 22,ז9 יִּתְרַּבְּד רָשַא | ל-ל 2R ier | 

 | ר-  pc MSSדּומעֶה | 32 0 09; 1 8 תיִרְבַּב קזס ןמינבו | יע
Cp 35, 3 * א םיִנובְּמַה 0 1 MSS .יבּמַה )6 ד buvaroic GF 1600500(0%6( | 

 | ל-5 קrקs תַחּונְמ (6 1 28,2); ג הֵּנָה | 4 * 06% ּוניִכָהְו; 1 6 א 69% ֹונּּכָהְו
b-» 1 6 pc MSS Vrs ִכּו , ,'ִּכ' | 6 <6 (frt dl) 



 1316 ב םימיה ירבד 2-6

 יִרָרְמ יִנָּבְִמ םוָלַה ּוהָיְרַבְעְו תַחָי םיִדְקְפְמו םֶהיִלְעַו הָכאָלּמַב
 :ריִשילְכּב ןיִבַמלְּ םולַהְו תצנְל םיִתָהָּקַה יִנְּבְ"ְוִמ םלְׁשמו הָיִרַכְזּו
 הָדֹובעו הָדֹובעל הָכֹאָלְמ להשע סבל םיִחַּצַנָמְ םיִלָבַּפַה יל
 ףְסָּכַה-תֶא םָאיִצֹוָהְבּויצ :םיִרעֹוְׁשְו םיִרֲטְׂשְו םיִרְפּוס םולַהַמּו
 -דִיְּב הָוהְי"תַרֹוְּת רַפַפ"תֶא ןַהֹּכַה הקל אָצָמ הָוהְי תיִּב אָבּומַה
 יִתאָצְמ הָרותַה רָפס רַֿפֹוּסַה ןּפָש-לֶא מאיו והיקלח ןעינ 5 :השמ
 -תֶא ןפש אבי -:ןַפָש-לֶא רֶפַָה-תֶא והיקְלח ןתִיַו הָוהְי תיִבְּב
 ןּתְנירְׁשַא לכ רַמאָל רַבְּד ד ךלמההתֶא דוע בֵׁשיַ דֶלֶמַה-לֶא רַפַּסַה
 הָוהְיתיִבָּב אָצִמְּנַה ףֶסָּבַה-תֶא ּוכיִתַול :םישע םֶה ךיָדָבַעדדָיְּב
 ןַפְׁש דגי :הָכאָלמַה ישוע דִי-לעֶו םיִדְקֶפִמַה לע ןהּונַתִיו
 ןַפׁש ֹוָב"אָרְקיַ ןהפה ּוהָיקְלַח יל ןַתְג רָפְמ רמאל ְּךֶלַמְל רָפופַה
 עָרְקיִַו הָרּוּתַה יִרָבִּד תֶא ךְלֶמַה ַעָמְשַּכ יִהְיְוופ :ּךְלֶמה יִנפָל
 -תֶאְו ןפָשְְִּב םֶקיִחַאתֶאְו והָלקְלֲח-תֶא למה וצי :ויְָנְּיתֶא

 :רמאל למדע הָיָׂשֲע תֶאְו רפופה ןׁשותָאְויהָיִמְְּב ןוְבע
 -לע יהָדּוהיִבּו לָאְרְשיְּב רָאָׁשְּנַהי ַעְבּו יִדָעּב הָוהְותֶא ּוׁשְרד ובל
 נב 'הָבּתִנ רֶׁשֲא הָוהָיתַמֲח הָלודְגיִּכ אָצְמִנ רֶׁשֲא רֶפָפַה יִרְבְּד
 בוִתְּכַהלְכְכ תושעל הְוהְי רֵבְּדזתֶא ּוניִתובַא ףרָמש-אל רֶׁשֲא לע
 הָּרלֲח"לֶא ְּךֶלָמַהי רֶׁשֲאַו והּיְקְלַח ךליני ם והּנַה רפָּפַה"לַע
 איַהְו םיִדנְּבַה רמוש יהָרְסַחְדַּב 'תַהְקוֶּתְְְּב יֶלָש ותֶׁשֲא הֵאיִבָּנַה
 -הּכ םָּהָל רָמאַּתַו :תַאְזּכ היִלֲא רָב הָנְׁשמַּב םֶלשּוְריִּ תָבָשוי

 ם יל םֵכָתֶא חַׁשרֶׁשֲא שיא ּוָרְמא לארי יֵלֲא הָוהְו רָמָא
 תֶא ויָבְשוְוְדלַעְו הָּזַה םָקְמַה-לַע הָעְר איִבַמ יֵגְנַה הוהְי רָמָא הָכיּצ
 :הָדּוהְי ְּךֶלַמ נפל ארק רֶׁשֲא רַפסַה-ילע תֹובּותְּכַה יּתולֲאָהילְּכ
 לָכְּב יִנָסיִעְכַה עמל םיִרֲחַא םיָהְלאל יוריטקיְ יִנּובְזַע רשאו תחת
 למְלאְו :הָּבְכִת אָלְו הָּזַה םקְמַּב יִתְמַח 'ַּּתַתְו םֶהיִדְי ישעמ
 רַמָאהְּכ ויָלֵא ּוְרַמאְת הָּכ הָוהיַּב שורדל םֶכְתֶא חלשה הָרּוהְי

pL MSS 686 Wy | 18 28 012 6 הָיַּדְבעֶו | 3 51 לע | ל 16  
cf et Jer 26,22; 36,12 | 7%ּוהָאְרְקִיַנ | 20 יי 28 22,12 הָיָכיֵמְָּב רֹוּבכע  

 22,13 הוה דַעְבּו םעָה || * 1 6 6 )2R( הָתַּצָנ (איִה) | < 1 6 63 2 ועמָׁש /
 = 22 * ins 6 6 רַמָא IMS +n, IMS 300 + חַלָש) | ל 69% גף (םלש) | <
 תַהְקִמ, א A; 1 rb 6 28 22,147 הָוְקִּת | % קו 3155 3 הדסח, 23 םַתְרַח
 . 24 ** 28 22,16 יִרָבְּד | ל 6 םירבהַה | = 2R אָרָק | 25 * Q 2R 22,17 ורָטקיו

 K ּוריִטְקיַו || ל 1 6 6 28 הָתְצִנְו.
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 אָלְו :םֶדְבַעַיַנ ןֹומָא חּבַז ויִּבָא הָשנְמ הָׂשְע רַשַא םיִליִסֶּפַה
 הָּבְרַה ןִמָא אּוָה יִּכ ויִבָט הֵׁשֹנְמ עֶנְּבַהְּ הָוהְי ינְפַלִמ עֶנֶבָג
 ץֶרָאָה-םע וכי :ֹוְתיֵבְּב ּוהֲתיִמו ויִדָבַע ויָלְע רׁשֲקיצ :הָמְשַא

 והָישאודתא ץֶרָאָה-םע ּכְלְמִי ןומָא למַהלע םיִרָשָקַהָּכ תֶא
 ס  וויָתְחַּת ונָב

 הגש תַחַאְו םיִשלְּו יכְלְמְב והָישאו םיִנָש הנֹומְׁשְְּבו 4
 ויבא דד לכְרדְב לי הָנהְי יניעְּב רשיה שער * גשרי מ
 אּוהְו ֹוכְלָמְל םיִנָש הָנומָשְבּּ :לואָמְָשּו ןיִמָי רָסאָלְו
 הֶנָש הֶרָשָע םיִּתְׁשִבּו ויָבָא דיִוָּד יקלאל שורדל לַחַה רַענ ּונְדוע

 םיִיִסְּפַהְו םיִרָשאָהְו תֹומְּבַה"ןמ םֶלֶשּוְִו הָדּוהְתֶא רַהָטְל לֵחֲה
 "רֶׁשֲא םיִנמַחָהְ םיִלְעְּבַה תֹוֲחַּבְזִמ תַא ויָפְל ּוצִּתַניו*4 :תֹוכַּסַּמַהְו

 "לע רש ינהל תומה יח יירבקה ךגפילע קרזי
 םִירְפֶאְו הָשַנִמ יִרָעְבּו5 :םֶלָשּורִיתֶאְו הָדּוהְי-תֶא רֶהַטְיַו םיָתּוחְּבְזִמ
 תוחָּבְזִמַהדתֶא ץתנינז :*ביִבָס יםָהיִתְב רֵחְּבי יִלָתְפִנְ דַעְו ןֹועְמְׁשְ
 ץֶרָא"לָכְּב עֶר םיִנמַחַה-לכְו קהל תּתַּכ םיִליִסּפַהְ םיִרְׁשֲאָה"תֶאְו
 רֵהַטְל ּוכְלְמְל הֶרָשַע הנומש תנשבו* ס :םִלׁשֹוריל בשינ לאָרְׂשִי
 -רש ּוהישעמיתֶאְו ּהָלצַאְּב ןָשיתֶא חלש תב ץֶראָהיתֶ
 :יָהלֲא הָוהְי תיֵּב"תֶא קֹנחְל ריִּכְזִמַה ָֹחֶאֹוְּב חָאװ תַאְו ריִעָה
 -תיֵב אָבּומַה ֲסְּכַה-תֶא ּונְתִיַו לּולָּנַה ןֶהֹּכַה ו ּוהָיְקְלַחדלֶא ּואביפ

 לְֹּמּו יםיְִפֶמְו הָשנְמ ְךִיַמ ףסה יִרָמְש םִילָהּופְסֶא רֶׁשֲא םיִהלָא
 דידלע ּוֹנְתיַופ :םֶלָשּורְי "יבָשיו ןְמִיְנַבּו הָדּוהְי"לְּכַמּו לאָרְׂשִי תיִרֶאְש
 הָבאָלְמַה יישוע ותא ּונָּתִיַו הָוהְי תיִבְּב םיִדְקְפְמַה הָכאָלְּמַה 'השע
 םישרחל יונַתְיוי :תִיָּבַה יקּוחלּו קבל היהְי תיִבְּב םיִשע רֶׁשֲא
 םיִּתְּבַה"תֶא תורו תֹרְּבחְמלי םיִצַעְו בַּצֲחַמ יגְבַא :תונקל לםינּבלְו
 הָנּומֲאָּב םיִשע םיִשְנַאָהְו <> ס :הָרּוהְי יכלמ ּותיִחְׁשַה רֶׁשֲא

Cp 34, 4 9* 658 א Karéoradev )" (60א0ש-- Ta 076א rpégwrov 
 םֶת-- | 6 ** ס םֶהיִתבְרַחְּב , א  1c vrs 7p | 5 0(ת -שצ) | ל 00100

 =  ₪ T. 6 ‘abrdv 3 in plaleis eorumםֶהיֵּתְּב רַחָּב; 1 'ברֶחְּב (6 או

dpxovrwv |דשצ  kaiבֶבָס | ל 1 קדה| צב קַדָהְל | 9 * 6+  a iGםֶהיֵתֹצּוחְּב ?(  

5 1 6 0 mit Mss iQ), 8639 יִבָשיו | ro * 1 6 pl MSS Vrs 28 5 
 ישע | ל 63 2% 'על | = 2 קֶרָבדתַא קּומְל | זז * > 28 22,6 | * 28 םיִרְדִנְלְו |

d-d 21% aliter.65% 21% 'ל |  > 



 1314 ב םימיה ירבד 33,822

 הָמלְׁש-לֶאְו ליִוָּדלֶא םיִהלֲא רַמָא רֶׁשֲא םיִּהלֶאָה תיַבְּב הָשָע רֶׁשֲא
 לֶאְרשי יֵמְבְׁש כמ יִּתְרַתַּב רֶׁשֲא םָשּוריִבּו הֶזַה תִיַּבַּב וב
 לֶאְרְשי לֵגְריתֶא ֹיִסָהְל ףיסוא אלו :םוליעל יָמְׁשתֶא םיִשֶא
 תושעל ּורָמָשידמא ו קר יםָכיֵתְבַאל ייתְדַמעֶה רֶׁשֲא הָמְדַאַה לעמ
 :יהְׁשמירִיְּב םיִמָּפְׁשַמַהְ םיקחַהְו" הָרּוּתַהילְכל םִיִתיִוְצ רֶׁשֲא-לכ תֶא
 םיוגַהְִמ עֶר תושעל סל יִבָשִיְו הָדּוהְידתֶא הָשַנַמ עתיופ
 דלֶא הָוהְי רבו ס :לאְרשי ינְּב יִנָּפִמ הָוהְי דיַמְׁשַה ָׁשֲא
 אָבָצַה ירָׂשתֶא םֶהיֵלֲע היהְי אביו: :ּובישְקַה אלו ומַעְלֶאו הָשַנִמ
 םיִּתְשָחְנַּב והְרְסַאְיַו םיִּתוחְּב הָשַנָמתֶא כלו רּושַא למל רֶׁשֲא
 עג ויה הוה יגָּפדתֶא הֶלַח ול רַצְהְכְו* = :הָלְבְּב ּהָכיִלּויִ

 אּוה הוה יב הָשַנְמ עדו : ףתובלסל reels ּוהְבישיו ותחת
 ּהָבְרַעַמ דיוְ-ריעל ו הָנֹוציִח הָמֹוח הָנָּב ןלדירתַאו + :םיִתלֲאָה
 דָאְמ ָהָהיִּבְגְיַו לפֹעְל בֵבָסְו םיִנְּדַה רַעַׁשְב אֹובָלְו לַתַנַּב ןוחינל
 יהְלָא-תֶא רַסיֹויפ :הָדּוהיִּב תֹוְרְצְּבַה םיִרֲעֶהלְכְּב .ליחדירש םֶׂשיַו
 רהְּב הָנְּב רֶׁשֲא תֹוחְּבְזמַה-לֶכְו הָוהְי תיֵבִמ ְמַפַה-תֶאְו רֶכַּנַה
 הָוהְי חַבְזִמתֶא ןכיויפ :ריעְל הָצּוח שי םֶלָשּויִבּו הָוהְידתיִב
 הָוהְיתֶא .דובַעל הּוהיִל רָמאיַו הָדֹותְו םיִמְלׁש יֵחְבִז ויל חַּבְזיַו
 :םֶהיֵהְֲא הוהיל קַר תֹוָמָּבִּב םיִחְבְ םַעָה דע לָבָאל :לֶאְרְשְ יִהלֶא

 םיִרְּבִדְמַה םיֹזחַה יָרְבְדו וָהלֲא-לָא ותת ּהָשַנְמ יֵרְבְּ רֶתְיו
 :לֵאָרְשִי יכלמי יֵרְבְד-לֲע םָּנַה לֶאְרְשי יִהְלֶא הָוהְי םֵׁשְּב ויָלֲא
 הָנָ שא תק לעמו ָּתאָּטַחלכְו ּולרַתְעַהְ לִפתרי

 למ ותיב והר ריתְבַאיע הָשַנֶמ בבי :יזוח רב לע
 פ | ויָּתְַּת ֹוָנְּב ןֹומָא

 ְַלְמ םיִנָש םיִּתְשּו .כְלמְּב ןומֶא הָנָש םִִתְשּו םיִרָשָעְּבִיי
 -לֶכְלּו ויָבָא הָשַנְמ הָשְע רֶׁשֲאַּכ הָוהְי יִניֵעְּב עַרָה שַעְיו> :םָלָׁשּוריִּב

 7 ל 16 nonn MSS םֶלְעְל || 8 * 28 21,8 6 (טס\60טטו) 9 (rover) דיִנָהְל |
prb 41 | °° 2R aliter;יִתַתָג | < 16 28 עפ םֶתְ-- || 5 28 לכלצ; 1  Gv9 1 6 28  

Fiwv (BAאטד6  ard Agog93 || 11 3 וייחְּב | 13 ** >67 || 14 75 65  item in 

OS3 'ל 'מָמ | 16  x. vétov; Pk. vérov od TC), 9 ad occidenten Gihon, 
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 תֹונְָנּו םׁשוריִל הוהיִל הָחְנִמ םיִאיִבְמ םיִּבריג :ביִבִָמ 'םֶלַהְנְיו
 פ = :ןְכייַרֲחאַמ םִיּגַה"לֶכ יגיעָל אשי הָדּוהְי ףלָמ ּוהָיקִַל

 הוהְי-לֲא ללַפִתִַו תּומְלידע ּוִהָיְקְוחְי הָלָח םַהָה םיִמיַבצ
 כ ּוהָיקְזִחְי בישה ֹילָע לּמְנְכאָלְויפ ול ןתָנ תֶפֹומּו ול 'רָמאָיַ
 ּוהָיקְוְַי עיני :םָלׁשּוריִו הָדּוהְי-לֲעְו ףָצָק ֹוָלָע יֵתיג וכל ּהָבְ
 יֵמיִּב הֹוהְי ףצק. םָהיֵלֲע אָבְדאלְו םָלְׁשיְרי יִבָשּויְו אּוה ובל ּהָבְנִּב
 תֹורְצֹוִאְו דֶאְמ הֵּבְרַה דובְכְ רֶׁשֲע .והיקזחיל יהיו  ּוהְיְקְזחְ
 לכ לכלה םיִגְנמְלּ םיִמְׂשְבַלְו הָרָקִי ןְבאלּו בזל ספל ול-הָשַע
 הַמֲהְב -לָָל תא רָהֹצְיְו ׁשֹוְריִתְו ןֵגָ תאּובתל תוּבְסַמְוא :הָּדִמַח
 ברל רָב ןאְָהנַקמו ל הֶשָע םיִרְעְופ :'תורואל םיִרָדעו הָּמַהְבּו
 -תֶא םַתָס ּוהיְקְזִחִי אּוָהְו* :דאָמ בֶר שּוָכְר םיהלֶא לת יִּכ
 ריִנְּ ריעל 'הברעמ"הטמל יםֶרשיינ ןֹוְלעֶה ןּוחינ יִמיִמ אָצּומ
 ייִחְלָשְמַה לָבָב ירׂשויציִלֲמְּב ןָכְויי :והשעמ"לֶכְּב ּוהָיְקְזִחְי חלי
 תעַרְל ותוסנל םיִהלֲאָה ֹובְזע ץֶרָאְב הָיָה רֶׁשֲא ּתַפּוּמַה שול ּויִלָע
 ןּוֲחּב םיִבּותַּכ םָּגַה וויָרְסַחְו ּוהָיְקְזִחְי יב רָתָיְו>> ֹובְבְלּברלַּכ
 בַּכְׁשי :לאָרְׁשי הָדּוהְידיַכְלַמ רֶפס-לע איִבָּנַה ץֹומָאדןְב ּוהנעְׁשְ
 -ושע לּובְכו ליִוָדיִנְב יֵרְבִק הלעמב 3 ּוהרְּבקיִו ויָתֹבַא-םַע ּוהּיְקְזִחְי
 :ויּתְחַת ֹונְב הָשנֶמ למי םֶלשּור יֵבְׁשְוְו הָרּוהילְב ותומב ול

 ׁשַמָחְו םיִׁשָמֲחַ .וכְלָמְב הָשַנֶמ הָנָׁש הָרְׂשֲע םיִּתָשְרּב 33
 םִיּגַה תובָעותַּכ הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה שעה :םֶלָשּוריִּב ְּךֵלֶמ הָנָש
 תומְּבַהתֶא ןָבַו בשלו :לֶאְרָשְי יִנּב יִנָּפִמ הָוהְי שיֶרוה רש
 יתוָשַא שעיו יםיִלָּבל תֹוֲחְּבְזִמ םקִיַנ ויָבָא ּוהָיְקְזִחִי 'ץֶּתִ רֶׁשֲא
 תיִבָּב יִתֹוֲחְּבְזִמ הָנָבּוצ :םֶתא דבעיו םִַמְׁשַה אָבְצִלָכָל ותַּתְׁשי
 תוחְּבְזִמ בי :לםלו על יִמשדהַיהְי םֶלָשּוריִב הָוהְי רָמָא רָשַא הָוהְי

 -תֶא ריִבָעָה ins :הָוהְי-תִיּב תֹוָרְצַח יתְשְּב םיָמְׁשַה אָבְעלְכל
 יעדיו בּוָא הֶׂשֲעְו 'ףשכו שחנו ןָבּועְו 'סּנהְֶַב ןגְּבי שָאְּב יונ
 ילָמָּפַה לָחַּפ"תֶא םֶשָּיַו :וסיִעְכַהְל הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה תושעל הָּבְרִה
 22 * 16 69 םֶהָל חני | 23 +9 אָשניַו | 24 * > 28 201 | ל 1 ₪6 6
 רָתֲעיַו | 26 6 'גמ sed cf $Y (e0 guod . ( | 28 ** 1 6 9 םירדעל תוְרֶאו |

 30 * 0 םֶרָשִיַו א םֶרָשַיַיַו | * 3* הָמְרְִמ | 31° rt קוס (ק! M55 +-ְךֶלֶמ) |
 Plc GUE םיִתְלָשְמַה | 32 1 6 606 לעו | Cp 33, 2 6? 1לֶכְּכ 65% '1תלָּכמ |

 3 * 28 3 דָּבִא | ל 28 sing | 4 51 ? 'ִמַה | לל 2 4 ימְׁש-תֶא םיִׂשָא
 enh 6 < 2% 2:6 IJ | < 28 | 5 > 2 || 7 * 2 217 הָרֵׁשֲאָה.



 1312 ב םימיה ירבד 22—32,7

 ּוצְמֲאְו וקזח' :רֶמאָל םֶבָבְללַע רבו ריִעָה רעש בוחְר-לָא ויָלֵא
 -רֶשַא מה נמל רּוׁשַא למ יִנָּפִמ ּותַחּתִלַאְ אְריִתלַא

 -דלמ ויקח ירבדילע ם םעָה וכמו וניִתֹמְחלמ לה ונע
 הָמיַלְׁשּוי י ויָדָבע רּׁשֲאדלַמ ביִרֲחְנס חלש הָז רַחָאפ ס :הָדּוהְי
 -לַעְ הָדּוהְי דלמ ּוהיקְַחִי-לַע מע וְלׁשְמַמ"לְכְו .שיפל"לע אּוהְו
 רֶׁשֲא ךלמ ביִרֲחְנס רַמָא הָּכַפ :רמאָל םלָשּוְריִב רֶׁשֲא הָדּוהְיְלָּכ
 הק אָלָהיי :םֶלָּוריִּ רָֹצָמְּב םִיִבָׁשיָ םיִתְמְּב םָּתַא ,הָמלע

 ויָתומְּב-תֶא ריִסַה .והקזחי האלה ל :רּושַא דל במ נלי
 דָחֶא חֵּבְזִמ נפל רמאל ֶלָשּוריִלְו הדּוהיִל רמי ויָתֹחְּבְזִמ"תַאְו
 יֵתֹובֲאַו יִנֲא יתיִשָע הַמ ועדת אָלֲהי :ּוריִטקִּת וילו וחּתְׁשִת

ex 5 oe 

 םֶכְתֶא ליצהל םכיִהְלֲא לבה ִּ יי ומַעְדתֶא ee טי רשא
 תא םֶכְתֶא תיִסְידלַאְו ּוהָיִקְוַח םֶכְתֶא .אישודלא הָּתַעְו5 ּזיִדיִמ
 וָמַע ליִצַהְל הָפְלְמִמּ יגל הולא"ילָּב לבי אָליִּכ ול ּוניִמַאַתלַאְ
 :יִדיִמ םֶכְתֶא ףליִצְוראל םכיהְלֶ יִּכ ףא יָתֹובֲא דימו יִדּיִמ
 םיִרְפְסּז :וְְּבַע ּוהָיקְזִחְ לַעְ םיִהֹלֲאָה הָוהְ-לע ויָדָבֲע רב לוי

 שא שי ₪ תילוהְ ו אְרְקיַני* יד מע
 -לֶא ּורּבַדְיַַפ :ריִעָה"תֶא ּודְכָלַי ןעמְל םֶלַהְבְלְו םָאְרִיַל הָמּוחֲה-לַע
 ס | :םֶדָאָה ידי הָשַעַמ ץֶרָאָה ימע והלא לע .םלָשּור יָהְלֶא
 וקעזיו תאז-לע איִבּנַה ץֹוָמָאְָב ּוהָיְעשיְ ּךלָמַה ּוהָיְקְַחְי לת
 דיִנְנְו ליַח "רוָבְגָּב דַָחְכִיַ אל הָוהְי תלשיו=ז ם :םִיַמְׁשַה
 תִּיִּב אביו וצְראְל םיִנָּפ תָשבַּב בָשִּיַנ רּושא ְּךְלַמ הָנְחַמַּב רֶׂשְו
 דתֶא הֶיהְי עשיו ::בֶרָחְב והלפה םַש ויָעַמ וָאיִביִמּו ויָטלֲא
 לכ" ריִׁשֲאְלַמ ביִרֲחְנַס ךיִ םֶלָשּורִי יִבָשְו ו תאְ ּוהָּיִקְזֲחִי

“6 6A This 0000706 || 15 ° <6 (dittogr?) || 5 pl MSS Vrs לצו ₪) 17 | 
17 6+ Zevvax. || 18 3MSS GAY Np | Ig Hill Vrs --יִש | 21 Q ;--יִא 
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31,13—326 CHRONICA II 1311 

 ּקּפַמְּב ויחָא יִעְמְׁשְו יהנו ְךיִמ םיִדיִקְּפ 'ּוהְיְנְבְו תַחַמּו ּוהָיְכַמְסִיַ
 יִוָלַה הָנָמְיְוְב ארוקו + :םיהְלאָהְתיב דיִנְנ ּוהָיְרזעְו למה ּוהָּיִקְזַחִי
 יִשְדְקְו הוהְי תַמּורִּת תת םיִהְלֲאָה תב לע הָחְרוִַל רעושה
 הנ ּוהָיְרַמַא ּוהנְעַמְׁש עּוׂשְיְו ר "זע וילי :םיִשְדְקַה

 יִלָאיִלָאָו לָבזֹויְו תֹוָמיִריִו לָאהָשַעְו תַחַנְו יוהָיַזזעַו לָאיִחיְו < :הָנְׁשִמ

 ובס ים םֶּהיִתובַא .תיבל םיִנֲהְכַה שחיהה ית
 ׁשֿיְתַהְלו ומהי יםֵהיֵתֹורְמְׁשִמְּב הָלְעַמְלּ הָנׁש ירש

 לב םָהיֵרֲע שֶרְנִמ יישב ייִהכַה ןרהא נבל :שקׁשת
 םיִנֲהכַּב .רכז-לכל תֹוֹנְמ תֶתְל תומְשּב ּובּקִנ רֶׁשֲא םיִשְנַא ריִעָו ריִע
 הוה יקח: תאָזְּכ שֲעו>ס יול שָחִֶַהלֶבְלּ

 ויָהלאל שרל היצַמבּו ָרוּתַבּו ni תובע להר

 פ | ַתיִלְצהְו הׂשָע ובָבְללֶכְּב
 רּושַא"ְדְלַמ ביִרַחְנִס אָּב הָלֶאָה תֶמֲאָהְו םיִרָבְּרַה ירחאי 2

 :ויָלֲא םַעְקְבְל רֶמאיַו תֹורָצְּבַה םיִרְעָהלֲ ןחיו הָּּוהיִב אָביַו
 ץַעיו :םלשּוידלע הָמַתְלַמל ויָנָפּו ביִרְחְנַס אָביִּכ ּוהָיְקְזִחְי אָר>
 ריִעָל ץוִחַמ רֶׁשֲא תונָיִעָה יִמיִמדתֶא םותסל ויִרּבְגְו ויָרָׂשדע
 לֵחגַה-תֶאְו תֹוֹניְעַמַהיֵלָכ"תֶא ּומּתְסּיו בֶר"סַע ּוצְבָקַוצ :ּוהָרָזעיַו
 אַצֲמּו רושא יכלַמ אבי הָּמַל רמאל ?ץֶרָאָהְּדותְּב ףטושה

 -לַעי לקו הָּרפַה הָמּוחְה"לְיתֶא בו קחי :'םיבר םמ
 דוד ריִע אָֹנְמַה"תֶא קּוחְיַו תָרחַא "הָמּוחַה הָצּוחַלְו יתֹלָבְנְּמַה
 םֶצְּבִקו םֶעָהדלַע תֹוָמחְלַמ יִרָש ןַתַיַנ :םיֶננָמּו בֵרָל חלש שעינ
 13 * =™=nonn MSSK 6573 ּוהְיְנִעְו 0 ef Azarias || ° 6° א. !(ף6ומג | * 6
 + ויָנְבַג | 4 cf 12° || 14 65 הוטסצ || 15 = cf 29,123 || ל 3MSS*= Vrs 'ִבּו | < 6
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fitמב | ©  trsp ₪ 6 6 hucל  | Ntמָּב |17 *16 6 ' p MSSִתַהְּכט) | ל ' 
pl 5ַה ושקי + 6 || :9 * 115 ןֵהֹּכַה | ל p' gloss | 18 3MSS 'n; prps 

nT | 6 2, 4 * 6 ָימימ | * 6 ריִע | > 68 sing cf 28,16 | % 6 + kal 
 אטדוטאטסמ || 5 ** 1 6 ¥ תולְּדְנִמ ָהיֶלַע | * 1 קמ 'זח.



 1310 ב םימיה ירבד 31,12—30,25

 ייְְלַהְו םיִנֲהְכַהְי הָדּוהְי לֶהְק"לּכּוֲחָמְׂשִו* :ברָל םיִנָהְכ ּוׁשְּדקְתיו
 םיִבְׁשּויַהְו לֵאָרְׂשִי ץֶרָאמ םיִאְּבַה םיִרָּגַהְו לָאָרְׂשִיִמ םיִאָּבַה לֵהַָּה"ִלָכְו
 ריִוְּד"וב הַמלׁש יִמיִמ יִּכ םָלְׁשוְריִּב הָלּודְנ הָחָמִׂש יִהָּתַו$é :הָדּוהיִּב
 םיִוֶלַא םיִנֲהְּכַה ומקיוז ם :םֶלָּויּב תאוְכי אל לֶאְרשְי ףלמ
 ושרק ןועמל םֶתְלַפְת אוָבָּתַ םֶלוקְּב עַמְשיַו םָעָה ד תֶא ּוכְרְביו

 ס  :םִיָמׁשִל

 הָדּוהְי יִרָעְל םיִאְצְמְּנַה לֵאָרְׂשִדלְב ּואְצָי תאוילָּכ תָלְכְכּוי 1
 תּוחַּבְזמַה"תֶאְו תֹומָּבַה"תֶא ּוצְּתַנְיְו םירשאה ּועְדניו תֹובַצַמַה ורְּבׁשִיַ
 ינְּבלְּכ ּובושיו ,הלכלירע הֵׁשַנִמּו םִירְפָאְבּו ןמְיְנַבּו הָדּוהְו"לְּכִמ
 תוקְלֶחַמתֶא ּוהּיִקְוַחִי רמעיוי סם :םֶהיִרֲעְל ֹותְּזֲחַאַל שיא לֶאְרְשי
 חלה םיִנָהְכַל ותְרָבַע .יִפְּכושיִא םתוקְלחַמ"לע םיולה| םיִגָהְכַה
 :הוהְי יתונחמ יִרְעָשְּב יללַהְל "תודהלו' יִתרָשֶל םיִמְלְׁשלְו .הָלעַל

 תֹולעָהְו בֶרֲעָהְו רֶקְּבַה .תולעל תולעל ושּוכְר"ְוִמ למה תָנָמְּוג ם

 םָעָל רָמאָיִי :הָוהְי תות בּוְתְכּכ םיִדַעמַלְו םיִשְָחלְו תוְחְבַל
 .תֶרֹותְּב ּוקזְחְי ןעמְל סָיולהְו םיִנָהְּכַה תָנָמ תַתָל םלְשּורָי יִבְׁשֹוְל
 רָהְִָו שרית ןְנָד תישאר לֵאָרְׂשִייִגְב ּוָּבְרַה רֶבְּרַה ץֶרֿפְכְפ :הָוהְי
 לֶאָרְִׂי יגְבּפ :ּואיִבַה בֶלָל לָּכַה רֶׂשְעַמּו הָדָׂש תֶאּובְּת לָכָו ׁשֹבְדּ
 רׂשְעַמּו ןאצְו רֶכְּב רשעמ 'םַה-םנ הָדּוהְי יֵרְעְּב 'םיִבָשּויַה הָדּוהְיְו
 :תֹומְרע תומֶרע ּוְנְּתִַו ּואיּבַה םֶהיֵהְלֲא הָוהיל םיׁשְְקִמַה יםיִׁשָרְק

 ל יעיִבְשַה ׁשֶדחַבּו דֹוסְיְל תֹומָרְעֶה ולתה יִשְלָשַה שֶדִהְּב ס

 ."תֶא ּוכרָבְיַו תומרְעָהתֶא ּואְרִיַ םיִרָשַהְ והָיקוחְי ואב .פ
 םִינָלַהְו םִנֲהְּכַה"לע ּוהָיְקְזִחְי שֶררופ ס :לֶאָרְׂשִי וע תֶאְו הוהְי
 .רֶמאיֹנ יקיָחָצ תיֵבָל ׁשֹאָרָה ןֶהֹּכַה הי ויָלֵא רַמאָיופ :תֹומְרעֶה-לע
 יב בֹורָל-דֲע רֶתּוהְו ַעוָבָשְו לוכָא הָנהְידתיִב יאיִבָל הָמּורְּתַה לַתָהַמ

 .ּוהָיקזִחְי רָמאָיַויי ם :הָּנַה ןוָמָהֲהיתֶא רָתּונַהְוֹועזתֶא רַב הָוהְ
 .רֶׂשֲעמִהְו הָמּורְּתַה"תֶא ּואיִבְוַיי :ּוניְִיַו הָוהְי תיבְּב תָֹכָטְל ו

  || 27 1 6 5התה  | 25 ** add? | 26 ins 6 Var Vrsישרקו *65 24
 | סזאסע  2° 6 conjg 6 Wa | °° 6 invers (add?) | 5 6בז,  | Cp'הו 6393:
5 6 kai 6 rpocérorev (cf arab) || 6 * 6 ‘JQ et TQ] (trspos : ad (הדוהיו | 

 |  1 fit Pp] ₪ dl 'D1 | 7 8B) || 10° 67 Zadbour+-ּואיִבַה | < 6 דש; 60 5
5 seb איִבָהְל | < 6 6 רֵתגו | זג * >5 | * אנט ס 'ִנָּב 1 1522 27. 
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 רֶׁשֲא וׁשְְּקִמְל ּואָבּו הוהיִל יִדְיּונְּת םֶכיֵתֹוְבֲאּכ םֶכְּפְרִע ׁשְקַּת-לַא
 :ֹוּפַא ןֹוָרֲח םָּכִמ בש םכיֵהְלֲא הָוהְי-תֶא ּודְבֲעְו םלועל ׁשיּדְקַה
 םָהיִבוש נפל םיִמָחְרל םֶכיִנְבּו םָכיַחַא היהְי-לע םֶפְבּושְב יב
 םיִנָּפ ריַחאָלְו םכיֵהְלא הָוהְי םּוחַרְו ןֵנַחיִּכ תאּזַה ץֶרֲאָל בשל
 ריעְלו ריעמ םיִרָבְע םיִצְרָה יָה פ :ולֲא ובּושָּתְֶא םֶּכִמ
 םיִנֲעְלַמּו םֶהיֵלֲע םיִקיִחָשִמ יָה ןוִלְבְז-רַעְו הָׁשֹנְמּו םיָרְפֲא-ץֶרָאְּב
 :םָלׁשּוְריִל ואביו ּועְנָכנ ןולְבְומּ הַשַנְמּו רׁשֲאמ םיִשְנַא ְךַאיי ּםָּב
 תוצִמ תושעל רָחֶא בל םָהְל תַתְל יםימלֶאָ די ּהָתיַה יהָדּוהיִּב םָגי
 תוָשִעל בך"םע "שור ּופְסָאְיִנ :הָנהְי "רבְדְּב םיִרָשַהְ למה
 -תֶא ּוריִסּיַנ ומיני :דאָמ ברל להק יִנָשה שֶדָחַּ תוָצַמַה גַחְתֶא
 לַחְנְל ּוכיִלְׁשַ ּוריִסַה תורטקִמָה-לָּ תֶאְו םֶלשּוריִּ רָשַא תומה
 םינֲהְכַהְוי יִנֵׁשַה ׁשֶדָחַל רֵׁשֲע הָעְבְראְּב חַסָּפַה ְמֲחׁשִוופ :ןורדק
 -לע וָדְמַעונפ :הָוהְי תב "תולע ואיביו יושי ּומְלְכָ םֶיִוְלַהְו
 -תֶא םיקְרֶז יִיִנָהְַה םיִהֹלֲאָה"ׁשיא הֶשמ תָרותַּכ םֶטֶּפָשֶמְּכ םֶדָמַע
 םיולַהְו ׁשרקְתָה"אל רֶׁשֲא לֵהָּקּב תֵּבַריְּכיל :יםולַה ךָּיִמ םּוַה
 תיֵּבְרַמ יִּכיפ :הוהיִל שיִדְקַהְל רֹוהָט אֶל לכל םיִחְסַּפַה תָמיִחָש-לַע
 לָכָאיִּ ּורַַָה אל ןּולְבזּו רכשָשְי הָשַנְמּו םִֹרְפֶאמ תַּבַר םָעָה
 הָוהְי רמאל םָהיֵלֲע ּוהָּקְזַחִי ללַפתַה * יִּכ בּותְּכַ אל חַסָּפַהדתֶא
 יֵהלֲא הָוהְיוםיִהְלֶאָה שָרְדל ןיַּה ובל" דָעְּב רַּפַכְי בוטה
 ּוהיקְזִחְיד -לֶא הוה משי ס :שָרֶקַה תַרָהְטְּכ אלו ויתובא
 םלָשּויִּב םיִאָצְמְנַה לֵאָרְׂשיהיִנְב ל :םַעָהדתֶא אָּפְרִיַ
 וםוי יהוה םיִלְלַהְמּ הָלּודְנ הָחְמְשְּב םיִמָי תעְבְׁש תוָצַמַה גַחדתֶא
 בֶל"לַע והקו רֵּבַדיו>> :הוהיל זֶע יִלְְּב םיִנַהְכַהְ םיולה םויּב
 תַעְבַש לֶעֹומַה-תֶא ּולְכאיו הָוהיל בוטד -לָכְש םיִליִּכְשַמַה םיולַהלְּכ
 :םֶהיֵתּובֲא יִהְלֶא הוה םיִּדוְתמּו םיִמְלְׁש יחבז םיִחְּבוִמ םיִמָיַה
 םיִמָי תַעְבש ּושעוו םיִרָחַא םיִמָי תַעְבְש תושעל לָתְקַהלָּכ י וצֲעְבוו

 תעְבְׁשְו יִרָפ ףלֲא לָהָקל םיִרה הֶדּוהילמ ּהיִח יו :הָחמׂש
 םיִפְלַא תֶרׂשֲע ןאָצְו ףָלֶא םיִרְּפ להקל ּומיִרה םיִרָשַהְו ןאצ םיִפלַא
 8 5 6 [b6rav | * 6 DW | 12 2° >65% | * 65% הוהי | < קו M55 83 'דָּכ|
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 דיִוָּב תַנְצַמְּב תונְכְבּו םֶלָבְנִּב םִיַּתְלִצָמְּב הוהְי תיִּב םיָלַהזתֶא
 :ויִאיִבְנ ךיְּב הָנְצַּמַה הָוהְי"דִיְב יִּכ איִבָּנַה ןָתָנְו מַה הזחי דגְו
 מאל 2 :תֹורצֹצַחַּב םיִנֲהְכַהְו רינד יִלְכְּב םיולה ּודמַעיוא
 הָוהיזריש לָחַה הלּעָה לֵחַה תַעְבּ חָבְזַמַהְל הָלֹעָה תולעהל והָיְקְזִח
 םיִוחְּתְשִמ פָהְקַהה לכ :לֶאְרְשו למ דיִוָד ילְּ לידודלעְו תורָצְצַתַהְו
 תלכו :השה תוכל דע לה םיִרְצַצְחַמ תֹוְרְֹצֲחַהו רַרֹוׁשְמ ריׁשַהְו
 ּוהּיִקְַחִי ראי :וחּתׁש ותא םיִאצמַּנַהלְכְ ולמה ּועְרְּכ תולעהל
 ּלְלַהְיַו הזחה ףֶסֶאְו די יְִבדְּב הָוהיל ללה םיולל םיִרְׂשַהו ףלמה
 הָּתַע רַמא והיקְזִחִי ןעלניי ס :ֲתַּתְׁיו ודק הָחְמׂשל"רֲ

 ּאיָבְיַו הָנהְי תיל תוְדּותְו םּותְבז ּואיִבָהְו ושָּג הוהיל םֶכְדְי םָתאָלִמ
 הָלעֶה רַּפְסִמ יהיו :תולע בָל .ביִדְנלֶכְו תֹודֹותְו םיִחְבֶז לֶהָקַה
 הלעל םִיָתאָמ םיִשְבַּכ הָאַמ םיִליִא םיִעְבְׁש רֶקְּב לָהְקה ואיִבַהְרֶשַא
 :םיִפְלַא תַשְלְׁש ןאצְו תֹואַמ שש רֶקְּב ne :הָלֲאלַּכ הָיהיל
 םּוקּזַחְיַו תֹולעָה"לָּכיתֶא טיִשְפַהְ ּולְכְי אָלְו טָעָמְל יָה םיִנָהְּכַה קר
 םיִוְלַה יִּ םיִגָהְַּה ּושּדקתִידעו הְכאָלמַה תֹולְּירַע םָיולַה םֵהיֵחַא
 םיִמְלָשַה יִבְלָחְּב ברָל הָלע-םנְופ :םיִנֲהְּכַהִמ .ׁשּדקְתַהל בל יִרָשי

 -לָכְו להוקזחְו משי :הָוהייתיב תובע ןִּּתַו הָלעַל םיַכסָנַבּ
 פ = רָבַּה הָיָה םִאְתַפְּב יִּכ םֶעָל םיִהלֲאָה ןיִכַהָה לע םָעָה
 -לע בָתָּכ תּורְנֲא-םנְו הָדּוהיִו לֶאְרָשְילְּכלַע ּוהָיִקְזִחִי חֶלָשיַוי 0
 הָוהיִל חַסֿפ תושעל םֶלָשּויִּ .הוהידתיִבְל אֹובָל הַׁשֹנָמּו םיָרָפֲא
 תושעל םֶלשּוריִּ לה הלכו וירש למה ץעָּויַו> :לֶאְרַשי יהא

 םיִנָהְּפה כ איָהַה תעְּב ותשעל לבי אל יי :יגשה שָדְחַּב חַּפַה
 יניִעְּב רָבָּדַה רשיינ+ :םֶלָשּוְיִל ּופְסֶאְנאָל םַעָהְו יֵּדַמְל ּושְִּדְקְתַהאְל
 לערבב לוק ריִבַעָהל רַבָד ודימעינ5 להקל יִניִעְבּו רקמה

 לפה ך מ .תוגאְּב םיְִרֶה כליו | :בּוְתְככ ושָע בל אל כ
 בוש לאש יִנּב מאל למה יתְוָצַמְכּ הָדּוהיִ לאשר וירש

 ולעמ רֶשַא םַיִחַאְְו םָכיִתְבַאּ התאו :רּושא יכלמ הממ סל
 הָתַע :םיִאר םָּתַא רֶׁשֲאַ הּמָשְל םנּתיו םָהיֵתֹובֲא יִהְלֶא הָוהְיּב

dh ©” ?איִבָנַה | 27 7% 6 חpéc | 28 6) 6 4 | Cp 3/6." pl 
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 -לעי יִבָשּב ּוניִשְָ ּוניִתֹונבּו ּניֵנָכּו בֶרֲחְּב יּניָתֹובֲא ילּפָנ הֶּגַהו
 בֶשָיְו לֶאָרְִׂי יָהלֲא הָוהיִל תיִרְּב תור יִבָבְליִע הָּתַעוס :'תאְז
 רַמֲעְל הּוהְי רֶחְּב םֶכְב"ִכ שת לֶא הָּתַ יֹנָביי פא ןוהֲח ממ
 םִיולַה ומקיויי ס :םיִרְטְקַמּו םיִתְרָשִמ ול תֹיְהַלְו ותְרשְל ֹויְנְפְל
 ילָרְמ יבמ יִתָהְקַה יִנְּבְִמ *ּוהָיְרַזִעְְּב לאי ישמע תַחַמ
 הָמְז"וְּב *חֶאּוי יִּגָשְרגַהְִמּ לאללה יוהירזעו יִּדְבַעְדןְּב שיק
 ףָסֶא יִנְּבְִמּו ילאועיו יִרָמָש ןָפָציִלֶא יִנְּבְְִמּו3 :חָאװידיףןֶּב "ןֶדָעְו
 יִנְּבדןִמּ יִעָמְשְו לאו ןַמיַה יֵנְּבדןמּויצ  ּוהָיְנִּתַמּו 'ּוהְיְרַכְז
 ואביו ושתי םָהיֵחַא-תֶא ּוָפְסַאְיַנ55 :לֶאיִּזַעְ היעמש ?ןותודי
 םיִנָהְפמ ואביו: :הָוהְי תב רָהטְל .הָוהְי יִרבְדְּב ֶלַמַהתוְצִמְכ
 ּואַצְמ רֶׁשֲא הָאְמטַהילָּ תֶא ּואיָצויו רהְטְל ּהָוהְיתיִב הָמיִנְּפל
 ןורדק-לחנל איצוהל םיולה ולָבקיַו הָיהְי תי רצחל הָוהְי לָביִהְּב

 ׁשֶרחל הָנומְש םוִיְבּו שקל ןושארה ישָרְהַל דַמָאְּב ּולחייז :הָצוִח
 יהָׁשׁש םויָבּו הנומש םיִמָיְל הָזהְיְדתיִּבתֶא ושדקינ הָוהְי יםָלּואְל ּואָּב
 למה היקְזַח-לֲא ? ּהָמיִנְפ ּואֹוָבפ ם ּולַּכ ןושארֶה שרל רֶׂשֲע
 ויֶלָּכדלַּכדתֶאְו הלועה חַבֶזִמדתֶא הָוהְי תיּבדלָּכתֶא ּונְרַהְט ורמי

 תיגזה רֶׁשֲא םיִלכה"לכ תאי :וילּּילּכתֶאְו תֶכְרְעִמַה ןחְלשתֶאְו
 תב נפל םָהְו נשקו ּונכַה לַעִמְּב יתּוכְלמְּב וָחֶא ּךָלָמַה
 לעינ ריִעָה יִרָש תֶא ףסָאיו למה ּוהיִקֶזִחְי םַּכׁשופ סם :הָוהְי
 הָעְבש םיִשָבְכ הָעְבָש םיִליִאְו הָעְבָשדםיִרַפ ּואיִבַיַוי :הוהְי תיִּב
 הָּוהְילַעְ שָּבְקִמַהְלַעְו הָבְלְמַמַה -לע תאָפַחְ הָעְבָש םיּזְע יִריִפְצּו
 טֲחְׁשיו=י :הָוהְי חו"ל תולעָהְל םיִנַהָכַה ןרהֶא נבל רַמאיַו
 םיִלָאָה וטחשיו הָחְּבְזִמה ּוקְרְזו םֶַּהְדתֶא םיִנָהְּכַה לבי רֶקְּבַה
 :הָחּבְִמַה םָּבַה ּוקְרזִיַנ םיִשָבְּכַה ּוטַחְשִיַו הָחְּבְזִמַה םֶּרַה קרוי
 םֵהיֵדְי ּוכְמְסִינ לֵהָקַהְ למה נפל תאַּטַחַה יִריִעָשְתֶא ושי
 -לע רּפַכְל הָחָבְזִּמַה םָמְּד"תֶא ּוָפַּטַחְיַו םיִנֲהְּכַה םּוטַחָשִינ+ :םָהיֵלֲע
 דַמֲעיויפ :תאַּטֲחַהְו הָלֹועָה למה רַמָא לֵאְָׂשִ-לְכל יִּ לֶאְרְָוְּ

 9 5 1115 6° םֶכי--, sic 65* per totvg || ל-ל 6 conj 6 10; 6+ 9 ד
 5% +- 8 kai vov( otk atrdv (טדוע) || זז >6 | ז2 = 65% ּוהְיְרַכְז0) || ל 6° םגגמ
 A ןסגגמג || < 6- lwdaas || 5 6 kai [ןט(6)ססצ )31,15 (Odoy | * 6% ינב הָלֶא ]

 ב * א לָאּועיו 060 "עיו | * 6 והרע | 14 * א 'וחי 06ע "ָחָי | * 69 "ידי |
Tpiokoidexdrnל 61 ב6 7 | < 5  | pq rod unves )65" false rpirn)17 °° 67  

lcpanl.18 8 תאו || 21 6  || (crrp?) 
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 1306 ב םימיה ירבד 2,

 "תֶא ּודָּכלִיַו הָדּוהיִל בֶנּנַהְו הָלפְׁשַה יִרָעְּב וטָשָפ םיִּתְשַלְפּוי :יִבָש
 הֶנְמִּ"תֶאְו יִתּונְבּו וָכּוש-תֶאְו תורדְגַה"תֶאְו ןוליַאתֶאְו ׁשֶמש-תיִּ
 הָוהְי עיִנְכַה7יִּכיפ :םָׁש ּוָבָשיַו ָהיָתּונְּב"תֶאְו וזמִנ-תֶאְו ָהיֶתּונְּב"תֶאְו
 לעמ לועֶמּו הָדּוהיִּב ַעיִרְּפַה יב לארָשירלמ זֶחֶא רּוָבַעְּב הָדּוהְי-תֶא
 אלו ול רצ רׁשֲא למ ירָסֶאְנלּ יתנְלַּת ויל אביוגפ :הָוהיְּב
 םיִרְׂשַהְו למה תיִּבדתֶאְו הָוהְי תיִּבדתֶא ֹוָחָא קלָחיְּב קז
 ףסוינ ול ךֶצָה תַעְבּו>> :ול הָרעְל אָלְ רּוׁשַא ְּךְלַמְל ןתיו
 םיִּכַמַה ֶשַמְרַד י יהלאל חבוי זָחֶא ךלמה אּוָה הָוהיִּב לוַעָמְל
 ַחָּבַזִא םֶהָל םֶתִא םיִרָזְעַמ םֵה םְרֲאילַמ יֵלֲא י5 רֶמאיו וב

 לְ"תֶא מ ףָאנ=+ :לֶארְשִילְְלּוּוליִׁשְַהְל ָליָה םֵהְו נעו
 תֹותְלַּדזתֶא רֶגְסַו םיִהלֲאָהזתיב יִלְּכתֶא ץֵצָקְַו םיִהלֲאָה"תיִב
 ריִעָו ריִע"לְכְבּוי5 :םֶלָשּוְריִּב הַנּפ"לְכְּב תחְּבְזִמ ול שעיו הָוהְיתיִּב
 יִהְלֶא הָוהְיתֶא סַעְכּינ םיָרֲחַא םיקלאל רָטְקְל תומָב הָשָע הָדּוהיִל
 םָּנִה םיִנֹורֲחַאָהְו םיִנְׂשאָרָה ויָכָרְּד"לָכְו ּויִרָבְּד תנו :ויִתְבַא
 ויֵתבַא םַע וָתָא בכיר :לֶאְרְשיו הָדּוהְי יבְלַמ רַפָס"לַע םיִבּותַּכ
 לארי יבלמ יִרָבְק ּוהּואיִבָה "אֶל יִּב יםֶלָשּוְריִּב רעבי ּוהבְְּקִי
 ס | ויָּתְתִּת ֹונְב ּוהָיְקְזְחִי ךָלִמיו

 הָנָׁש עַשָתְו םיִרָשָעְו הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִרָשָעְְּב למ ּוהיְקְזִחְיי 9
 יִניִעְּב רֶׁשָיַה שעינ* :ּוהְיְרְכְז-תַּב הָיִבַא ומא םֵׁשְו םֶלָשּוְיִּב ךָלָמ

 הָנושארֶה השב או יָא נד הָשָעְירָשַא לכ הוה
 אביו+ :םֶקְּזִחְיַו הָנהְיְדתיִּב תֹוָתְלַּדדתֶא חַתְּפ ןושארֶה ׁשֶדחּב ֹוכְלָמְל
 ל רָמאָי :חָרְזְמַה בתל .םָפְסֲאיַ לתא נה

.* oes 

 Rs עֶרָה יׂשְעְו ניב למי :שרקהרמ הָּנַהתֶא איִצֹוהְו
 םגז :ףֶרְעדּונּתִיַו הָוהְי ןְכְׁשמִמ םֶהיִגְפ בפיו ּוהָבָזעַו ּונָהְלֶאדהְוהְי
 הלו ויטה אל תק תהא ּבָכְיַו םלואָה תוָתְלָּ ורנס

 :םֶכיִניעְּב םיִאר םָּתַא הוב רש יהמׁשל טה Se א
18 6A} Fou(ai)tat | Ig Seb ca 12MSS Vrs NIN) | 20 5 ca 20155 GAL 

  conתַלְנִּת | ל זא15 691 רַסָאְלַּפ | 1 וקְּזַח | 2 = 6 ול הָרָצְל םָא יִּכ 3
czr;l | 23 IMS 6 למ | 24 -* 6/0016 | 27 ™ 6 דיו ריעְב 1! Cp2o. 
3% 6 kai éyévero 6 (Mvika) סדמ> (EZ.) 6ח\ ד Raalhelac abrod | ל + 
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28,2--7 CHRONICA II 1305 

 יכְרדְּב ךֶלוצ :ֹויָבֲא דיְֶדָּכ יהָוהְי יִגיעְּב רָשִּיַה הֶׂשָע"אָלְו םֶלָשּוְריִּ
 -ןֶב איִגָּב ריֵמָקַה אּוָהְו :םיִלְעּבל .הֵׂשְ תוָכָּפַמ םגְו לֶאְרְשי יכלמ
 יִנְפַמ הָוהְי שיָרֹה בשא םיגַה תֹובֲעְתְכ שָאְּב "ּיָָבתֶא רעב םֶּגַה
 ץערל תַחַתְו .תֹועְבְּגַהלעְ תֹומָּבַּב רטקיו חבוי :לֵאָרְׂשִי יגְּ
 וּנַמִמ ָּבְׁשִו ובוּכיו םֶרֲא ְּךִלַמ די יָא הָוהְי והבת :ןנער
 בדיו ןתִ לֵאָרְׂשִי למר םנָ* קְׂשַמְרּד ּאיִביו הָלדְג הָיְבש
 םיִרָשָעְנ הָאַמ הָדּוהיִּב ּוהָיְלמְרְְּ חַקָפ גרה ס :הָלודְ הָּכַמ
 ס :םָתֹובֲא יהל הָוהְיְדתֶא םֶבְזְעְב ליָחיִנְּב לָּכַה דָחֶא םְּב ףלא
 םֶקיֵרְזע"תֶאְ למה 'היׂשעמ"תַא םיִרְפֶא רובו ירְכַ גרה
 םָּתיֵתַאַמ לֵאָרְׂשִודיִנְב ובָשיַול :ךלמה הָגְׁשִמ הָנְלֲאתַאְ תִיָּבַה דיִנְנ
 ואיביו םַהֵמ ּוזְַּב בָר לָלָשסנְו תֹוֹנָבּו םיָנְּב םיִשְנ תָלֶא םִיִתאָמ
 אָצִיו מש רדע הוהיל איִבְ הָיָה םֶשְופ סם משל לֶלָשַהתֶא
 -יִהלֲא הָנהְי תַמֲחּב הֵּגַה מל רַמאיו ןורָמָשְל אֵּבַה הָבְצַה נפל
 םִיִמְשל דע ףעֹוּב םֶביּוגְרַהַּתַו םֶכְדְָּב םֶנְתְנ הָרּוהְי-לֲ םֶכיָתֹובַא
 םיִדְכעַל שבכל םילְמַא םֶּתַא שרי הָדּוהְי"יִנְּב הָתַעְִס :ַעיִּנַה
 :םֶכיִהְלֶא הויל תֹומְׁשַא םֶכָּמַע םָּתַא-קר אלה כל תוחְפָשלו
 ןורח יִּכ םכיִחַאְמ םֶתיֵבְׁש רׁשֲא היְבְׁשַה ּוביִׁשָהְו ינּעֲמְׁש הָּתַעְוי
 יוהירזע םיִרְפֶאדיִנְב ישארמ םיִשָנַא ןמקיַוי* ם :םבילע הָוהְידְִּא
 ךןָּ :אשמעו שב ּוהיִקְזִחיְ .יתומְלָשַמְרב הכר ןְנֶחּוהְידןְב
 הִיְבְׁשַה-תֶא ּואיִבְתִאְל םֶהָל ּוָרמאִיג :אָבְעַהְִמ םיִאְּבַה"לַ "לח
 ּונְתאטַחדלע ףיִסהל םיִרָמָא םֶּתַא ּוניִלָע הָוהְ תַמָשַאְל * יִּכ הָּנַה
 ס :לֶאָרְׂשִילע ףָא רח 7 הָמָשַא הָּבַרדיכ ּונֲתְמִׁשִא-לעֶ
 :לֵהְקַה-לכְו םיִרָשַה יִנָפְל הּזִּבַה-תֶאְו הָיְבַׁשַהיתֶא ץּולחה בעי
 םֶהיִמְרַעְמְלָכְ הָיְבְשב וקיזחיו תומָשְב ּובְקנ-רָׁשֲא םיֵׁשְנֲאָה ומקיי5
 םּוכְסִיַנ םּוקְשינ םלְכֲאו םּולָעְגַ םִּׁשבְלו לֶלׁשַה"ןִמ ׁשיִבְלַה
 לַצֶא םיִרָמִּתַהריִע ֹוָתַרי םּוֶאיִבִיַו לׁשּוכ- לֶבָל םיִרמֲחַּב םָלֲהני
 וָחֶא למה לש איִּהַה תב פ | ןְרָמְש ובּושיַו םהיַחַא
 בש הָדּוהיִב ּוּכַיַו ּואָּב םיִמודַא דֹועְניל :ֹול רזְעַל רוׁשַא .יפלמ"לע

x ל pl MSS 2R 162+ Iאָלהָי | 2 65 606ק00וג || 3 * IMS 68 רָבַעַיַו 2R 
 | זז , * GPA Eresp(e), ¥ 2000006 || 5 cf 26ריִבֲעָה | 5 8 2ת ּונְּב | ל 163

12 5 65 Oubeia (pr Ore = והינע?) | ל ל 20400006 (crrp?) | 5 GBA? 

nibh cf 15,13 al | 5 6 ZAnu, --6₪ || * 5 x. Auag(e)as || © 6° Xoad 

(crrp?) || 13 3MSS 6 הוהי ףא | 16 1 fit 6 IMS Vrs 7 (sed cf 32 4). 
Biblia. 
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  26,18—28,rב םימיה ירבד 1304

 הינע ְךְל"אְל ול ּורָמאָיו ךְלָמַה ּוהָיְִעְלַע ּוְמַעַיוו :לִיָח"יִנְּב
 -ןמ אַצ ריִטְקַהְל םיִׁשְּדִקִמַה ןֶרהַאדינּב .םיִנֲהָכַל יִּכ הוה קהל
 ּוהיְזֶע ףעֶזיּופ :םיִהלֶא הָוהְיִמ דוְבְכְל ףלדאלו ָתְלָעִמ יִּכ שְּדְקִמַה
 וחְצְמְב הָחְרְז תַעַרֶצַהְ םינֲהְכַה-מִע וּפְעַזְבּו יריִטְקהְל תֶרָמְקמ דב
 ּוהָיְרזֲע ולא פוס :תֶרָטְקַה חֵּבזמְל לַעָמ הוהְי תיִבָּב םיִנֵהּכַה יִגַפְל
 םֵׁשַמ ּוהוְלַהְִיִו ּוחְצְמְּב עֶרֹצִמ אּוָה -הֵּנַהְו םינֲהכַה-לֶכְ שארה ןהכ
 ועֶרֹצְמ ih ּוהיּנִע בי :הָוהְי ֹועָנִנ יכ תא ףחדנ אּוה"םנְו

 רב תי א םע"תֶא טפוש לפה תיל ב םֵתויְ
 :איִבּנַה ץֹומָאָרְב ּוהיעשי בֵתְּכ םיִנֹרֲחַאָהְו םיִנשאָרֶה הינע
 הָרּובְּקַה הָרְשְּב יִתבֲא-םע וָתא ּורּבְקיו ויִתבַא-םע הינע בכי
 פ  :ויָּתְחַּת ֹונְּב םָתֹוי למ אּוה עָרוצְמ ּוְרְמָא יּכ םיִכְלְמַל רֶׁשֲא

 הֶנָש הָרְׂשֲע-ׁשְׁשְו ּוְלַמְּב םֶתוי הָנָׁש שָמָחְו םיִרְׂשֲעְדְּבי 7
 יִניֵעְּב רֶשּיַה שעיו> :קּוְדְצתַּב הָׁשּורְ ומא םֵׁשְו םֶלָשּוְריִּב ּךְלֶמ

 דעו הָוהְי לכיַהְלֶא אָבְאָל קל יָא הידע הׁשֲע"רׁשֲא לָכְּכ הוה
 תֶמֹוחְבּו ןְְלְעָה הָוהְיְדתְיִּב רעש-תֶא הָגְּב אּוהי :םיִתיִחְשַמ םַעָה
 תזְנְיִּב הָנָּבי םיִשְרָחְבּו הָדּוהְי רַהְּב הָנְּב םיִרָעְו :בְלֶל הָנְּב לָפְֶה
 ול-ּונְתְיַנ םָהיֵלֲע קחו ןומעדיֶּב יָלָמםע םַתָלִנ אּוה5 :םילדְנַמּו
 םירפ םיִפְלַא תֶרְׂשִעַו ףָסָכירְַּּכ הָאֹמ 'איֵהַה הָגָׁשַּב ןומַעדיִנְב
 הָנָשְבּו * ןומע יֵנְּב ול ּוביֵׁשַה תאז םיִפְלַא תֶרָׂשֲע םיִרועָשּו םיֵטֲח
 הָיהְי .יִנְפַל וויִכְרִד ןיכה יִּב םָתֹי קָּזַחְתַיַו* :תיִשְלָשַהְו תיִנְׁשַה
 םיִבּותּכ םָּנִת .ויָבְָרְדּ ויָתֹמֲחלְמלְכו םֶתֹוי יָרְבְּד רֶתַיְול :ויָהְלֶא
 הָיָה הָנָׁש ׁשֵמֲחְו םיִרָָעְְֶּב* :הָדּוהיִו לֵאָרְׂש יבלמ רפסדלע

 ויתֹבֲא-םע םֶתֹוי בָּכְשִנפ :םֶלָשּוְריִּב ְךֵלֶמ הָנָש הָרׂשֲ שש למ
 ס = -יויָתְחִת ּונְּב זָחֶא ּךֶלֶמִינ דד ריִעָּב ותא רָּבִק

 למ הָנָש הָרׂשְע-ׁששְו ֹוכְלָמּב זָחֶא הָנָׁש יםיִרְׂשֲעדןְּבו 8
 19 6+ é&v דפ vag 6 + ₪ ara || 20 5 איזוע 2r°Seb 3Q| | ל 0 25 5

orpovcwe; 9 in domo separata; cfad2R || °° 6 érir.תיִש--, א תּוש--, 6“  
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 הָנְׁש הֶרָשָע ׁשֵׁשְוְּב אּוהְו ּוהיִּזעְתֶא הָדּוהְי םעלָּכ ּוחְקיַני 6
 ָהָביִׁשְיַו תוליִאדתֶא הָנְּב אּוָה* ּוהְיִצַמַא ויָבֲא תַחַּת ותא ּוכיִלְמַיַו
 הָנָש הָרָשָע שָשְְְּבי פ זויְתבַא"םע ּךְלֶמַהדבכָש יֵרֲחַא הָדּוהיִל
 ומ םשו םֶלָשּוְיִּב ְּךלֶמ הָנָׁש םִיַּתְׁשּו םיִשְמַחְו וכְלַמְב ּהיְּזַע
 הָשָעְרָשַא לכ הָוהְי יִניִעְּב רָשיַה שעיי+ .:םֶלָשּוריְדמ הֶייִכ
 יתֵאְּב ןיִבַּמַה ּוהָיְרַכְז יִמיִּב םיִהְלֶא שרדל + יִהְופ ויִבָא ּוהָיִצַמִא
 םָחְליו אציו5 ם :יםיִהלֲאָ וחיִלָצִה הְוהְיְדתֶא ֹוׁשְרּד יִמיִבּ םיִהֹלֲאָה
 תַמֹוח תֶאְו הָנְבַי תָמוח ּתֶאְו תג תמֹוֲח-תֶא ץרֶפִי םיִתׁשלּפַב
 םיִהלֲאָ ּוהָרְזעַול :יםיּתְׁשלַפבּ ידּוּׁשַאַּב םיִרָעֹי הָנְביו דּדְשא
 ובת :םיִנּועְמַהְו לעברו םיִבָשּיה יםייִבְרַעָהלעְו םיִּתְשְלָּפלַע
 קיִזֲחָה יִּכ םִיַרצִמ אּובְל"דע מש ל הנעל הָחְנִמ םיִנֹומעָה
 -לַעְו הֵּנְּפַה רעש-לע םשוְריִּב םיִלְדְנִמ ּוהָיְּנִע ביפ :הָלָעָמְלדַע

 בחו רָּבְדִּּ םיִלנמ ןְביניפ :םקזחיו עוצָקִמַה"לעֶו אָיְגַה רעש
 םיִמָרְכְו םיִרְּכִא רושיִמַבּו הָלָפָשַבּו ול הָיָה בֵר"הָגְקַמ יִּכ םִיֵּבַר תור
 ליַח העל יהי ם והָיָה הָמְדִא בהא-יִכ לָמְרַכַבּו םיִרָהְּב
 ילַאועי דיְּב םֶתּרְקְּפ רָּפְסִמְּב רוגל אָבְצ יֵאְצֹח הָמָחְלַמ יהשע
 רַפְסַמ לפי ְָלָמַה "יִרָשִמ ּוהיְננֲח"דִ לע רֶמֹוׁשַה ףהישעמו רפופה
 ליה םדי"לעו5 :תואַמ ששְו םִיַפְלַא לומ יִרוָּבְגְל תובָאָה ישאְר
 הַמֲחְלִמ ישוע תואָמ שמחו םיִפְלַא תַעְבְשו ףלֶא תוָאַמ שלש אָבָצ
 אָבצַה-לְכל ּוהְוע םָהל | ןֶכיַו + :בֶיואָהְדלַע למל רעל לי ַחְכְּ
 ו שַעְיַו5 .:םיעלק ינָבאלּ תותשקו תוניִֶשו םיִעָבוְכְו םיִחָמְרּו םיִּנְנִמ
 תֹונּפַה-לעְ םיִלְדגמַה-לע תויְהְל בשוח תֶבָשַחִמ תֹונבְׁשִח םלׁשּוריִּב
 איִלָּפַהדיִּכ קוזחרמל-רע ומָש אציו תָֹלִֹג םיִנָבַאָבּו םיִצַחּב אוריל
 תיִחָשַהְלְדע בל ּהָבָּנ ותקָזְחְכּו :קֶזֶחְדיִּכ דע רֵוְעַהְל
 חְַּזִמלע ריֵטָקַהְל הוהְי לָכיֵה-לֲא אביו ויָהלֲא הָוהיב למי

 םיִנֹומָׁש הָוהילםיִגהְפ ומעְו ןהכה ּוהָיְרזע וירחא אבו :תֶרְמָקה

Cp 26, 1 28 142: הָיִרְוַע | 2 69 29 :4,22 תליא | 3 0 28 :5,2 הָיְלָכְי 
  1 6 nonn MSSתאריב;  6% lexeAia (6% Xolia?) || 5 * mit MSSיְכִילי mא
638A תַאְדיְּב | * 6 הוהי | 6 6% 'ַא יִרָע | ל dub | --ד * א םייִב 0 
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 1302 ב םימיה ירבד 2-58

 ֹוהיִצַמַא אוָב יִרֲחַא יהי 2 :הָּבַר ה וב :as תֶׁשלְׁש

 תש והיצמַאּב ב הוה ףארחמי :רטקי הלו הוחתשי תילו
 ּוליִעָהְאְל רֶׁשֲא םֶעָה יִהְֶא-תֶא ָתְׁשְ הָּמְל ול רַמאּו איִבָנ יא
 ּוגַתְנ למל ץעוילָה ול רַמאיַ ולֲא ָרְבַבו יָה ְָדִיִמ םמעתֶא
 םיִהלֲא ץַעָידיִּכ יִּתְעַלְי מאיו איִבָנַה לחי ָךּוֵכַי הַמָל ל לֵדֲח
 ּוהיִצַמַא ץעֶניוו7 ם :יִתְצעל תְעַמְׁש אלו תאז תיִשעיִ ּךִּתיִחָשַה
 לֶאְרְשי ְּךְלִמ אּוָהְידןֶּב זָחאוהְיּב שָאוי"לֶא חלש הָדּוהְי ְּךְלַמ
 והְיצְמַאדלֶא לֶאְרָשְיְּדְלִמ ׁשֲאֹוי חלש :םיִנָּפ הֶאְרִתְנ דל .רמאל
 ןונָבְּב רֶׁשֲא זֶרָאָהְלֶא חלש ןונָבְלַּב רשא חומה מאל הְּוהְידלַמ
 ןֹנְבְלַּב רֶׁשֲא הרשה תיַח רבעְתו השאל ינְבלְךְתְּב"תֶא-הָנְּת רמאל
 ָךְּבְ אש םודָאתֶא "ִּתיִּכִה 'הָּנַה יִּתְרַמָאי :חוחַהדתֶא סַמְרִּתו
 הָּתַא ּתְלַפְגְו הָעְרְּ הָרּנְתִת הָמַל ךַתיִבְּב תש הָּתַע ידיִּבכַהְל

Cig 

 nr eh רֶׁשֲא שמש תיבְּב ial :היצמַאו אּוה םיִנָפ

 ההידָלמ היצַמא תא יויִלָהֶאְל שיא סנו לאָרְׂשִי יגל הוה
 ּוהָאיְבְיו שָמָש תיֵבְּב לֶאָרְשִילַמ ׁשֵאֹוי שָפָּת יזָחֶאֹוהְידוְבי שָאוידְּב
 יֵהנּוּפַה רעשידע םִיְֹפֲא רעשמ םלָשּורְי תֶמֹוחְּב ץרפיו םֶלָשּורִ
 םיִאְצִמַּנַה םיִלּכַה"לְּכ תֶאְו ףָסָּכַהְו בֶהּוַהילְכְו :הַמַא תוֶאַמ עֶּבְרַא
 יֵנְּב תֶאְו ךְלִמַה תיִּב תֹורְצֹוא-תֶאְו םודָא ידבעדםע .םילֲאָהזתיבְּב
 הָדּוהְיְךֶלַמ שָאויִדב ּוהָיִצַמִא יִחינ5 ם :ןֹוָרָמְׂש בָׁשֵיו ֹוָבְרעַּתַה
 תר :הָנָש הָרְׂשֲע שמח לֵאָרְׂשִי ְךַלַמ ֲחֶאֹוְהיְְּב שאוי תומ יִרָחֶא
 רֶפְס"לַע םיִבותּכ םָנַה אלה םיִנֹורֲחֲאָהְו םיִנֹׂשאָרָה ּוהיְצֹמַא יֵרְבְּ

 הָוהְי ירח ּוהיצַמַא רַמירַׁשא תעמויז :לֶאָרְׁשְװ הדּהְי יכלמ
 הָשיִכָל וירֲחֶא ּוְָלְשִו הָשיִכָל סבי םֶלָשּויּב רש ויָלֲע שקי
 ריִעָּב ויִתבַאדםַע ֹוָתֹא ְּרְּבְקִיִנ םיסּופַהלע ּוהָאְשיַו5 :םש ּוהָתַמְיַ
 :הָדּוהְי
 15 #+ Banean || 18 6%55 ayxovx || 1פ * > 28 14,וס || * 1 6 23 הָּכַה |
 51? יִת-- | %1? דָבָּכָהְל 5 9 (ש (superba 5; 28 'ִּפַה | כס | ? שָאוי דָיְּב |
 23 5% >69%; 5 68 14,13 ּוהָיְזַחַא-ןב || ? 1 6 םסממ MSS 69 2R הָנְפַה |

24 °1c2R 14,14 לכ"תַא (61? חקינ) חקלו | * 6 A || 26 <3M55 30; dle! c 
7MSS 6 2% 14,18 DQ pro םנה | 27 6% יב | 28 1 6 12155 Vrs 2R 14,20 .7י]ד 

- 
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AA ACA 

 ויָנְבּוז :תיִבֲאּוִמַה יתיִרְמְשְךּב דָבֶזּוהיִ תיִנומַעָה תָעָמָשּב ידבז
 רפס שָרְדָמלַע םיִבּותְּכ םָּנַה םיִהלֲאָה תיִּב דֹוסיִו ויָלָע אָשַמַה ברו

 ס ויָתָחַּת נב ּוהָיִצַמַא ךָלֶמִנ םיִכָלְמַה
 הָנָׁש עַשַתָנ םיִרְׂשֲעְו והְיִצַמַא ךלֶמ הָנָׁש שָמָחְו םיִרָשָעְְּבי 5

 יגיִעְּב רֶׁשְיַה ׂשעײוי :םִָלְשּוריִמ ןָדעהְי ּוּפֲא םֵׁשְו םֶלְשּוְיִב ֵּלָמ
 ריו ויָלְע הָבָלְמַּפַה הָקָוְח רשאכ יהיו :םֶלָש בֶבְלְּב אָל קֹנ הוה
 ייָּכ תיִמָה אל םָהיִנְּב-תֶאְו+ :ויבָא ךלמהתֶא םיִּכמַה ויָדָבע תֶא
 יףתומידאל רמאל הָוהְי הָּנצ-רְׁשא 'הָשמ 'רָפְסְּב הָלוַב בות
 :'ּותּומָי ואָטְחְּב שיא יִּכ תֹובָא-לע ףותּומְידאְל םיִנָבּו םיִנְּב"לע תֹוָבָא

 תֹוֿבָא-תיבל םֶדיִמַעְי הָדּוהְי-תֶא ּוהָיצְמַא ץֶּבקפ  פ
 גמל םִנָקְפִיו ןָמְְנבּו הָדּוהְידלָכל תֹואַּמַה יִרָשְלּו םיִפְלַאָה יִרָשְל
 אָבְצ אָצוי רּוחְּב ףָלֶא תואָמ"שְלֶש םִאְצְמיַו .הֶלָעְַ הָנָׁש םיִרָשָע

 הָאַמְּב לח רג ףֶלֶא הֶאמ לֵאָרְׂומ רכש :הָּנצְו חמָר זחא
 מע אובְיְדלַא ְּךֶלֶמַה רמאל ֹוילֲא אָּב םיִהלָאָה שיָאְוז כר
 אָביָא וכ :םיִרְפָא יֵנְּב לָּכ לֶאְרְשַידע הָוהְי ןיא יִכ לֶאְרְשַ אָבְּצ
 ַתָּכ-ׁשי יִּכ בוא יִנפַל יםיִהלֲאָה ָךְליִׁשְכִי יהֲמָחְלַמַל קַזַח הָשִע הָּתַא
 -הַמּו םיִמלֶאְ שיִאל \ ּוהיצַמַא רֶמאיופ :ליִׁשְַהְלּו רֹוְזעַל יהא
 םיהלֶאְה שיא מא לֵאָרׂשִ רָדְנל יִּתָתְנ רֶׁשֲא רָּכְכַה תוַאמַל תושעל
 -רֶׁשֲא דּודְּגַהְ ּוהָיְצַמִא םָליִדְבְוו :הָּזִמ הברה דל תֶתָל הוהיֵל שי
 ובּושיו הֶדּוהיִ ֹלאָמ םֵּפַא רחינ םָמֹוקְמַל תבל םִיַרפָאַמ ולא אב
 ףליו ומַעְתֶא נַהְניַו קּוַחְתַה ּוהָיצַמַאַו* ס :ףָאיֵרֲחְּב םִמוקְמל
 םיֿפְלַא תֶרָשְעִיי :םיִפְלֲא תֶרָׂשְע ריִעָשיִנְבתֶא ךיו חַלֶּמַה אינ
 עלה ׁשאָרַמ םָכיֵלְׁש עלה שארל םוָאיִב הָדּוהְי יֵנְּב ּובָׁש םיִיַח
 ֹומע תכלמ ּוהיצַמֲא ביֵׁשַה רֶׁשֲא דּוְנַה יִנָבּוו ּועָקְבִנ םֶלְכְו
 םֶהָמ ּוָכַו ןוךוח תיֵּב"דֲעְו ןוִרְמׁשִמ הָּוהְי יִרָעַּב וטְשִפַַו הַמָתְלַמל

 ויָלְע םיִנְׁשִקְתִּמַה הָלָאְו :םיִכָלְּמַה תָרְבְקְּב ּוהָרְבְק אָלְו דיֵנָד ריִעְּב
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 1300 ב םימיה ירבד 24,1225

 :הָלכְל-רַע ןּורָאָל ּוכיִלָשִיַנ ּואיִבּיַו םַעָה"לָכְו םיִרָׂשַה"לָכ יִחָמְׂשִווס
 םֶתּואְרַכְו םִיָלַה דָיְּב מַה ת הפלא ןורָאָהתֶא איִבְי תָעְּב יִהָיַויי
 ןורָאָה-תֶא ּורָעיו שארֶה ןהּכ ריקְפּו ְךֶכָמַה רפוס אָבּו ףָסָּפַה בֶרְיִּ
 :בֶרְל ףַסָכדּופְסַאָיַו םִויְּב םויָל ּושָע הָּכ ומְקֶמלֶא ּוהְביִשיִו הֲאְׂשְִו
 הוהְי-תיִּב תובע תָכאָלמ יתָשּועדלֶא יעְדיּוְהיִו למ ּוהָנְתַוו>
 לרב יׁשְרֲחְל םג\ הָוהְי תיָּב ׁשְּדַחְל םיִׁשָרָחְו םיִבְּצִח םיִרְכָש ּנְהִיו
 הָכּורַא לעת הָכאָלּמַה ישע ושעיוו3 :הָוהְי תִיֵּב"תֶא קַח תֶׁשֹהְנּ
 :ּוהְצִמַאְיו ותְנְכִתַמילע םיִהְלֲאָה תיֵּב"תֶא ּודיַמעיו םִדְָּב הָכאָלַמַל
 ּוהָׂשעיו ףֵסַָה רָאְׁשתֶא עָדָיוקיִ למה ינָפְל ּואיִבַה םָתולְכְכְויי

 ויה ףסְָו בָהָז ילכו תּופַכְו תלְעַהְו תש לכ הוהָיתיבל םילכ
 ס | עָדָיִהְי יִמָי לָּפ דיִמָּת הָוהְו-תיִבָּב תולע םילעמ
 :ותּומְּב הָנָש םיִשלָשּו הָאְמְרְּב תמו םיִמָי עֶּבְשִיו עֶדיוְהְי ןָקוי
 "םַעְו לֵאָרְשִיְּב הָבּוט הָשָעִיִּכ םיָכָלְמַה-םע ריֶנד"ריִעְב ּוהָרְּבקיַי
 וֲחּתְׁשִיו הָדּוהְי יִרָש ּוָּב עֶיוַהי תֹומיִרֲחָאְול ם :ּוִתיֵבּו םיֶתלֲאָה
 יִתלֲא הָוהְי יתיִּבדתֶא ּובָועיִני* :םֶהיִלַא ךְלֶמַה עֶמָׁש וא ּךֵלפל
 הָדּוהְי"לַע ףָצָמייהְיְו םיִנַצֲעָה-תֶאְו 'םיִרְׁשֲאָה-תֶא ּודְבֲעַו םֶהיַתְובַא
 -לֶא םֶביִשַהְל םיִאיִבְנ םֶהְּב חלשיניפ :יתאָז םֶתָמְׁשֹאְּבי םַלָׁשּוריִו
 -תֶא תֵׁשְבְל םיהלֲא תּוָרְופ ס ::ּוניִזֲאָה אלו םַב ּודיעיו הָוהְ
 רַמָאו הָּכ םֶהְל רָמאיַ םעֶל לעַמ דמעיו ןהכה עָדָיוָהְיְָּב הָיָרְכְ
 םָּתְבַזְעהיִּכ וחילֶצַת אָלְו הָוהְי תוָצמתֶא םיִרְבֲע םָּתַא ּהָמָל םיִּהלֲאָה
 למה תָגָצַמְב ןֶבָא ּוהָמגְריו וילָע ּורשקיוי* :םֶכְתֶא בֹועַיו הָוהְיתֶא
 עֶדיּוהְי הָׂשֲ רֶׁשֲא דֶסֶחַה ךָלַָה שָאוי רַכְזאְלְְ :הָנהְי תיִּב רַצֲחַּב
 ס :שְרֶדִיְו הָנהְי אָרָי רמָא ֹוְתֹומְבּו וָנְּבתֶא גְרַהְיַו ומָע ֹויָבָא
 הֶדּוהְילֶא ואביו םרא "לח לע הָלָע הָנׁשַה תַפּוקְתְל יָה
 ךלמל ּוחְלָש םֶללְש לכו םַעָמ םַעָה יִרָשלָּכ"תַא ּותיָחְׁשִיַו םִלָׁשּוריִו
 ליַח םֶדָיְּב ןַתְנ הג םֶרא לוח וּואָּב םישנַ רעֶצַמְב 4 :קשְמר

 ורשה יב ,םיילחמב תא גבזערכ ּונמִמ חלב :םיִטָפְׁש
 ּוהרְּבְקיו תמיו ותטִמ-לֲעי ּוהָגְרַהיַ ןַהכַה עֶדיוהְיינְּב יַמְדַּב ויָדְבַע רילע
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 רֶמאָנַ לוח יָדּקְפותֹואַּמַה יִרָׂשתֶא ןהפה עֶדָוהְי יאָצויניי רֶׁשָק
 בֶרָחְּב 'תַמּוי ָהיֵרֲחֲא אָּבַהְו 'תֹוררְׂשַה תיִּבָמדלֶא* ָהּואיִצֹוה םָהָלֲא
 אֹובּתַו םִידי ּהָל ּומיִׂשַי :הָוהְי תב ָהּותיִמְת אל ןֵהֹּכַה רֶמֶא יב
 פ  :םָׁש ָהותיִמיו ְךֶלַּמַה תיִּב םיִסּוסַהְ"רַעְש אֹוָבְמ"לֲא
 םַעְל תֹוְיְהָל למה ןיִבּו םַעָהלָּכ ןיבו וניֿב תיִרְּב עֶדיוְהִ תֶרְכינ
 "תֶאְו ויָתחְבְזִמדתֶאְ ּוהָצְתִיו לעֶּבַה-תיֵּ םעֶה-לְכ ּואביוול : :הָוהיל
 שי "תוחּבְזִמה ינְפְל ּוגְרָה לַעַּבַה ןּ ןֶּתַמ תֶאְו ּורָּבש ויִמְלָ
 -לַע ֹריִָּ לח רֶׁשֲא יםיולה םיִנָהְכַה יְּב הוהְי תב תק עֶרּוהְי
 הָחְמָשְּב השמ תַרותְּב בּוְתָּכִּכ יהוה תולע תולָעָהְל הָוהְי תיּב
 -אָלְ הָוהְי תיֵּב ירעש"לע םיִרעושה דמעיוופ :דיִוָד יֵדְ לע ריִׁשְבּו
 -תֶאְו יֶרירַאָה-תֶאְ תֹואַּמַה יִרָשדתֶא קיפ :רֶבְּד"לכַל אָמַט אבי
 הֶוהְי תיִּבִמ לָמה-תֶ ידָרויו ץֶרָאָה םעילכו תֶאְ םַעְּב םיִלשומַה
 אָפַּכ לַע 'ּךְלָמַהתֶא ל גבישי ָךִלַמַה תיִּב ןילֲעָה רַעׁשְדוְתְּב ואבי
 היְלֲתע"תֶאְו הָטְקַׁש ריִעָהְו ץֶרֲאָה-םַע"לְכ ּוִחְמְׂשִיַוי :הָכְלְמַמַה
 ס  :בְרָחְב ּותיִמַה

 םֶלָשּוריִּב ְּךלַמ הָנָׁש םיִעְּבְרַאְו ֹוכָלָמְּב ׁשֶאֹי םיִנָׁש עַבָשְבי 4
 -לָּב הָוהְי יניִעְּב רַשיַה שאוי שעיג> :עבָׁש רָאְּבַמ הָיְבִצ ומָא םֵׁשְו
 םיִנְּב דל םִיָּתַׁש םיִשָנ עריה ול"אְׂשיו ּפ :ןהפה עָדָיוהְי יִמָי
 -תֶא ׁשּרְַל שאוי בלע הָיָה ןְכיֵרֲחֶא יָה :תֹונְבו
 יִרעְל וָאְצ םֶהְ רמי טיולהו םיִגְַּכַה"תֶא ץבקינ5 :הָוהְי תיִּב
 הְנָש יִּדִמ םַיַהְלֶ  תיּבתֶאו קוחל ףַסּפ לֶאְרָשְידלְּכמ ּוצְבְקְו הָלּוהְי
 למה ארקינ5 :םִינְלַה ּוְרַהְמ אֶלְו רֶבְּדל ּורָהְמְּת םָּתַאְו הָנָשּב
 הָדּוהיִמ איֿבָהְ םּוְלַה-לע ְתְׁשרְדיאל עּולמ ול רמי ׁשאֹרָה עַד
 לָהֶאְל ילֶאְרשִיִל לָהְַהְו הוהְיידבע הָשמ תֶאָשַמתֶא םלָשּוריִמּו
 םִנְו םיִתלֲאָ תיִּבְדתֶא ּוצְרְפ ָהיִנְּב תעשרֶמַה ּוהָיְלַתְ יִּכז :תּוְדַעָה
 דָחֶא ןורא ושעיו מַה רֶמאו* :םיִלְעְּבל ּושע הָנהְי-תיִב שֶקל
 םלָׁשְּריִבּו הָדּוהיִּב לוונתיפ :הָצּוח הָנהְיתיִּב רַעָשְּב ּוהְנְּתִיַו
 :רָּבְדַּמַּב לֵאְרְׂשִו-לֲע םיָהלֲאָה-דָבֲע הֶׁשמ תַאְׂשַמ הוהיל איֵבָהְל
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 1298 ב םימיה ירבד 23,13—22,12

 שש אָּבַחְתַמ םיִהלֲאָה תיֵבְּב תא יִהְיַויי :יּוהָתָתיִמַה אָלְוּוהיְלַתע
 קּנַחְתִה תיִעְבָשַה הָנָׁשַּוו 23 סם :ץֶרָאָה"לַע תֶכָלֹמ הָיְלַתעְו םיִנש
 -ןְּב לאעֶמְׁשְלּו יםָחֹרְיְוְב הָיְרְעל תּואָּמַה יִרָשדתֶא חקינ יערה
 יטֵפְׁשילַא-תֶאְ ּוהְיְדעדְְב והיׂשעמ"תֶאְו דַבֹועְְְב a ןְנָחֹוה
 -לָּכַמ םיַולַהתַא וצְּבְקיו הָרּוהיִב ביי :'תיִרָּבַב ֹוּמְע "יִרְכֶזְְֶּב
 תֹרְביַצ :םלָשּוילֶא ואביו לֶאְרְשיל תֹובָאָה יִׁשאָרְו הָדּוהְי יֵרָע
 -ןֶב הֵּנַה םֶהְ רַמאיוי מַה" םיָהֹלֲאָה תיִבָּב תיִרְּב לֵהקַה-ל
 רַשַא רָבָּדַה הָזצ :דיִוָד יֵנְּבלַע הָוהְי רֵּבְד רׁשֲאַּכ למ למה
 :םיִּפְּסַה .יִרְעְשְל םיללְו םינהכל תָּבָשַה יֵאְּב םָּכִמ תיִטלְׁשַה ּושַעְּת
 תֹוְרְצַחְּב םַעָהַלְלְ דֹוָסְיַה רעש תיִשיִלָשַהְ ףלמה תיִבָּב תיִׁשלְׁשַהו

 םיִתרָׁשְְַוי םיִנֲהְכַה"מַא יִּכ הוהְ-תיב אּובנילַאֿ :הָוהְי תיב
 :הָזהְי תָרָמְׁשִמ ּוָרמְׁשִי םֶעָה"ִלָכְו הָמַה ׁשֶָק"יִּכ ּואְבָי הָמַה םִיולָ
 תִיַּבַה"לֶא אָּבַהְו ודָיְּב וָלַכְו שיא ביִבָס ּףָלָמַה-תֶא םִיוָלַה ופיקַהְו
 הדּהְי"לָכְו םולַה ּוׂשֲעַיו :ֹותאֵצְבּו אבְּב ֶּלָמַהתֶא ָנָהְו תמי
 תָּבׁשַה יִאְּב ויִשָנַאתֶא ׁשיִא וחיו ןהפה עֶדיוהְי הּוצְדרֶשַא לֶכְּ
 ןַּתינפ :תוקֶלחמהדתֶא ןהּפה עָדָיוהְי רֶמְפדאְל יִּכ תָבשה יִאְצוְ םֶע
 -תֶאְו תונְגָמַהתֶאְו םיִתיִנָחְַתֶא יתואמה יִרָשְל ןהפה עֶדוִהְי
 דלָּכְדתֶא דָמָעַיַנ :םיִהלֶאָה תיִּב רֶׁשֲא דיִוְּב ְךֵלַמֹל רשא םיִטָלְׁשַה
 תיבה ףֶתָּבדדַע תיִנָמְיַה תִיַּבַה ףַתָּפִמ ּודָיב וָחְלש ו שיאְו םַעָה
 ָךֶלַּמַה- ןְ"תֶא ואיצויַיי :ביִבָס ֶכָּמַה"לַע תילו בזל תיִלאָמְׂשַה
 עֶדיוהְי ּוהָחְׁשְמִיַו ותא וכיִלֲמ תּורַעֲה-תֶאְו רֶנַּנַה-תֶא ּויְלָע ּונְתִיַ
 םָעָה לוקתֶא ּוהילַתַ עָמְשתַו* ם מַה יִחְי ּורָמִאיַו ויָנָבּו
 אָרָּתַנוג :הָוהְי תיִּב םַעָהלֶא אוְבֶּתַו ּךְלִמַה-תֶא םיִלְלַהְמַהְ םיִצְרַה
 -לע תּרָצְצַחַהְ ייִרָשַהְ אובְמַּב יודּומעדלַע דַמוע למה הָּגַהְו
 יִלְכְּב םיִרְרושְמַהְ תֹוּרְצְצֲחּב עקותו תמש ץֶרָאָה םַעלָכְ מַה

 רָשָק רֶמאתנ ָךינְיתֶא להולתע ערקו ללַהְל םיִעיִדומּו רישה

 זז < 28 תַמּוה | 12 lc 5*6ג 23 11,3 AIAN | Cp 23,1°6 lwbae || ל 6
 lwpau || > 6 M(a)og(co)iav 9 Maasiam cf 1 9,12 || 5 65 ן-- | * 65* הָיִרַכְז |

Tod Bagi-65 תִיָּבַב. 1 4 | 4 6-4- א. 20656 00706 (7 א. ?אקוססע) ד. ט16ש  f 
 Aews || 5 6 )ד( (uéoy ןוכיִּפ(ַה) צeו ְךְוָּתַה cf Jer( 39,3( 5 םיִחָּבַטַה; 28 6%

 רוס: קזקצ סוס | 6 5+םוְלַהְוו 14 | 7 93155 680 יָהְו | = >65% |
pc MSS 2Rנצ קצקפ םיִיָרֲעָה עשו תודעָצַה | 2 6 ךְלָּמַה | 131? ודָמע | ל  

 11,146 םירשהו 6 'שה אובמבו; 1 8.
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 תוָרְבְקְּב אָלְו דיִוָּד ריִעְּב ּוהרְְּקינ הָרְמָח אָלְּבְךֶליו םלׁשריִּךַלָמ
 | :םיכָלְמַה

 יִּכ ויּתְחִּת ןטְקַה ֹוָנְב ּוהָיְזַחַא-תֶא םלָשּוְרִי יבש ֹוכיִלָמָוו ל
 ּוהָיְזַחַא ָךְלמִיַו יהָנֲחמִל םיִבְרַעָב אָּבַה דּודְּגַה גְרָה םיִנׂשאָרְה"לָכ
 והיזחא הָנְׁש יםִּתְשּו םיִעְּבְראְְּב* ס :הָדּוהי ךְלַמ םֶרוהְיְְְב

 :ייִרַמְעְתַּב והיְלתע מא םשו םלְשּויּב ךלְמ תַחַא הָנָשְו וְלְסְ
 :עיִׁשְרַהְל וצו הָתְיָה וָמַא יכ בָאָחַא תיִּב יִכְרדְּב ךלֶה אּוָהנ
 ירחא םיִצְעוו וָלדּויַה הָּמַה יִּכ בָאְחַא תִיְבְּכ הָוהְי יניִעְּב עֶרָה שעיו+
 ב םֶרוהְיְתֶא לו ףלֶה ֿםְתֶצעב םג ול תיִחָשַמל בָא תו
 דַעְלַּג יֹתֹוִמְרְּב םֶראְ-ְּדְלַמ לֵאָזֲח-ילע הָמָחְלַמְל לֵאָרְׂשִי ָךְלִמ בֶאָחַא
 רַשַא םיִּכּמַה "יִּכ לאָעְרֶזִיְב אָּפרְתַהְל בשלו :םֶרּוידתֶא "םיִמרֶה ּוכיו
 םֶרוהיִדְֶב 'ּוהיְרַזִעַו םָרא ךָלִמ לֵאהָוֲח-תֶא ומָחְלַהְּב יהָמְרְב ּוהָּכַה

 הלחייכ .לאעְרזיב בָאָקאְרּב םָרוהָתֶא תואְרל די הוהְי למ
 אָצָי ֹואֹבְבּו םֶרויִדלֶא אֹובָל ּוהָיְזַחַא תָסּובְּת הָתְיָה םיִּהלֶאַמּוז :אּוְה
 תיבתֶא תיִרְכַהְל הוה חָשִמ רֶׁשֹא יִשְמְנְָב אּוָהְלֶא םֶרוהְייֶע
 הָדּוהְי יִרָשתֶא אָצְמִיַו בָאָחַא תיִּבדםִע אּוהְי טָפָשַהְּכ יהיַו* :בֲאָחַא
 והיְזַחַא-תֶא שקביופ :םגרהיו והְיַַחַאל םיִתְרָשִמ ּוהָיְזַחַא יח יִנְבּו
 הְתיִמ עּוהידלֶא ּוהָאבִי ןוְמְׂשְב יאְּבַחְתַמ אוי והכל
 -לָכְּ הָוהידתֶא ׁשֶרְּרְׁשִא אוה טֵפְשּוהְיְּב ּורָמֲא יִּכ ּוהְרְּבְקִיַו
 ס :הָכְלֲמַמְל ַחָּכ רֵצְעַל ּוהָיְזַחַא תיבל | ןיִאְו ּובָבָל

 -תֶא רָּבַדִּתַו םֶקִּתַו ּהָנְּב תָמדיִּכ הָתַאָר ּוהיְוַחַא םִא והיְלֲתֲעווס
 -תֶא ְךֶלָפַהתַּב *תַעְבַשוהְי הקו :הָרּוהְי תיֵבְל הָבְלַמַמַ ער
 ןֶּתּתַו םיִתְמּומַה להב ךוָּתַמ ותא בֶנְנּתַו ּוהָיְַחַאְְּב שֶאוי
 ָךֶלַמַה"תֵּב תעְבׁשוְהַי ו ּוהָריִּתְסַּתַו תּוטִמַה רֶדָחַּב וּתְקניֵמ"תֶאְו ֹותֹא

 יגפִמ והיְחא תִחֶש הָתְיָה איה יִּכ ןאכה עֶוְהְי תָשַא םרוהְי

20 ** 6 00% év éraivw (cf arab) || Cp 22, 1 °° 65* ém 001006, (oi) ApoBeg 
oi AX(e)yuatovais, 6% én 001006 670 דפש Apabwv [BapBdpwv] kai דששע Aua- 

Zoviewu év Tf) ropeupoifl || 2 %° 65% 20, 678 2R 8,26: 22 (sic IMS™S) || 

5 61 Axaag || 5 5 2R 8,28 Dy | * 6°! תַמְרַּב cf 6 | > 1 6 6 םיִמרֶה vel 6 pc 
Mss 96 2%.* Dהאֲרָמַי(; 33 םימדא || 6 *1 6 ca 121155 63 27 8,29 ךןָמ | 
5 65 nib— | >1 6 15MSS Vrs 2R irl | 8 8 pl MSS 3 | 96 
iarpeuéuevov | ל 1 6 Vrs --ּוהָת || ro 1 6 nonn MSS Vrs 2% 11,1 דָּבַאִּתְו | 

 . >2R, partim <6לל ||  prb rectiusזז 5 695 28 11,2 עֶבָש--|
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 תֹונָדְנִמְלּו בֶהֶזְלּו ףסַכָל תובר תֹונָּתַמ םֶהיֵבֲאםָהְל ןִּתיַוג :ילֶאְרְשי
 :רֹוְכְּבַה אּוְהיִּכ םרוהיל ןַתָנ הָכְלְמַּמַה-תֶאְו הָדּוהיִּב תוְרָצְמ יֵרָעדבַע

 ויָחֲא-לְכיתֶא גרה קֹּוַחְתִּיַו ֹויָבָא תכלמַמ-לע םָנֹוהְי םקַ* ם

 וכלב םֶרֹוהְי הָׁש םִּתְשּו םיִׁשלְְב :לֵאָרְׂשִי ירָשִמ םָגְו ברְּ
 רֶׁשֲאַּכ לֵאָרְשִי ייְִלַמיְִּרְִּב ךלנ5 :ָלְׁשּריִּב ְךַלָמ םיִנָׁש הָנֹמְׁשּ
 ייעְּב עֶרָה שעיו יהׁשֲא ול הָתָיָה בָאָחַאדתּב יב בָאָהַא תיִּב ֹוׂשָע
 רשא תיִרְּבַה ןעמל דיִוָּד תיָּביתֶא .תיִחְשַהְ הָוהְי הָבֲא-אָלְוז :הָוהְי
 :םִיִמָיַה"לָּכ רונְבלְּו ריִג 1ל תַתְל רַמָא רָשַאְְ דיל תַרָּכ

 רָבְעַַפ ל םֶהיֵלֲ ּבילְמ הָדּוהְי"רִי תַחָּתִמ םודָא עֶׁשפ מב
 םּודָא-תֶא יו הָלָיל םֵ יֵהְיו מע בֶכָרָה"לָכְו יויָרָׂש-םעי םֶרּוהְ
 הָדּוהְיידִי תַחָּתִמ םּודָא עַשְפּיַניי :'ֹבָבָרָה יִרָׂש 'תַאְו ויֶלַא בְבופַה
 בזְע יִּכ ודו תַחָּתַמי איָהַה תֶעְּב הָגְכִל עׁשְפַּת זָא הוה םִּיַה רע
 ןְזו הָדּוהְי יִרָהְּב תֹוָמָב הָׂשָע אּוָה-םַניי :ויָתֹבֲא יהלֶא הָוהְיתֶא
 בֵּתְכַמ יל אבו ּס :הָדּוהְתֶא חיו םלָשּורְ יִבָשְיתֶא

 לוי: הוה דל אָמֶ ידו יבא שה וכרדג כאל
 תֹונְזהְּכ םלָשּורְי יִבָשְדתֶאְו הָדּוהְי"תֶא הָנְזִּתו לֵאָרְׂשִי יכְלמ ְּךדְּב
 הגה. :ְתָנָרָה ְָּמִמ םיבוטה ְּךיֶבֲא-תיֵּב ְךָחַא-תֶא םגְו בָאָחַא תיִּ
 :ְׁשּוכְרלֶכְבּו ְּךיֵשנְבּו ּנָבְבּו ָמַעְּב הָכּודְג הָפּגמיףגנ הוהָי
 םיִמָי יִלִחַהְִמ עמ ּומְציִדדְע ףיעמ הָלֲחַמְּב םיבר םיִיָלֲחְּב הָּתַאְוי
 םיִבְרעָהְו םיִּתְשַלְּפַה ַחּוְרתֶא םֶרוהְילע הוהְירַעויפ | = םיִמָי"לַע
 -לָּכ תֶא ּוּבָשיַו ָהּועְקְבִיַו הָדּוהיִב ּוָלָעַיַויז :םישּוּכ ךָיילַע רֶׁשֲא

 כ ןּב ול-רַאָשַנ אָלְו יויֵׁשָנְו ויָנְּביסִנְו ךֶלֶמַה-תיִבְל אָצְמִַּה שּוכְרַה
 יִלָחָל ויֵעַמְּבו הָוהְי ֹופָנְנ תאְזדלָּכ יֵרֲחַאְו :וינְּב ןטק 'זַחאוָהידמִא
 םינש םיִמָיל ץֶקַה תאצ ּתַעְכּו םימָיַמו םימָיל יהְיני :אַּפְרַמ ןיִאָל
 הָפְרָש מע ול ּוׂשָעאָלְו םיִעָר םיִאלֲחַתְּ תֶמיַו וילָחםע ל ויָעָמ ּוָאְצי
 םיִנְׁש הָנֹומָׁשּו וכְלְמְב הָיָה םִיּתׁש .םיִׁשלְׁשְַבפ :ֹויָתֹבֲא תַפְרְשִכ

 < 16 Seb ca 4oMSS Vrs הָדּוהְי | 5 6 ּותְכַלְמַמ לע (karéorn) םק |
cf ad2 | ל R 819 aliter818 ‘אל | 7 **  pl MSS 2R62 0 ָךֶלַמ | <  

 28 | g *% 2R 821% הֶריִעֶצ prps הָרֲעֹצ | ל 1 81 וּתֶאְו | < 6 28 +
 nonn vb || זס ** < 2R 8,22 | rr 1 prb 6 Seb pl 5 690 יִרֲעְּב | 14 60

 + ךְתא | 15 pc 2155 6 םיִעָר | 16 >6 | 7 * 6 ויָתֹונְבּו | ל 108 %
 ּהָיְַחַא.
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 ןומע יֵנְּבדלַע םיִבְרֲאָמו הָוהְ ןתְנ הָּלִהְתּו הֵּנַרְב ּולָחַה תַעְבּו
 ןומע יֵנְּב ּודָמַעְַנ :ּופְנֶניו הדּוהיל םיִאְּבַה ריִעָשדרַהְו בָאומ
 יִבְׁשּויְּב םֶתולַכַכּו דיִמָשַהְלּג םיִרֲחַהְל ריִעָשדרָה יבשודלע בָאֹומּו
 רָּבְדמַל הָּצִמַה-ל אָּב הָדּוהיְו4 :תיחשמל ּוהֲעְרְּב שיא ּוָרָזָע ריִעָש
 אב :הָטיִלָּ ןיאו הָצְרֶא םיִלָפְ םיִרְנַּפ סָגַהְו ההיא ונפלו
 מירו שּוָכְרּ בל יםָהְב ּואָצְמִיִ םֶלֶלשתֶא זָבְל 3 ּומַעְו טָּפָשוהִי
 םיִזְְּב הָשולש םיִמָי ּויָהיַו אָׂשַמ ןיאל םהְל ולְָניו תודמַח יִלְכּו
 יִּכ הָבְרּב קַמעֶל לַהְקִנ יעיִבְרַה ובו :אּוה"בַר יִּכ לָלֶשַהתֶא
 הָכָרְּב קמע אּוָהַה םוקֶּמַה םֵׁשתֶא ּואְרְק ןֿכ-לע הָוהְידתֶא ּוכְרַּב םָׁש
 םֶׁשאֹרְּב טַפְׁשּוהיִו םַלָשּוְריַו הָדּוהְי שיִאדלְּכ ּובָשיַנה :םויַה"רֲע
 ואי :םֶהיִבְיואְמ הָוהְי םֶחְמשיִ הָחְמִׂשִּב םֶלָשּורידלא בּושֶל

 דפ יהיו :הָוהְי תיבדלֶא תִרְצֲחַבּו תחנכְּו יְְִּב לש
 יבוא םע הָוהְי םֶחְלַנ יִּב םֶעְמָשַּב תֹוצָרֲאָה תוכְלְמַמדִלָּכ לע םיִהלֶא
 ס  :ביִבָּסִמ ּיָהלֲא ול חני טַפְׁשּוהְי תּובְלַמ טקָשּתַר :לֵאָרְׂשִ

 וכָלְמְּב הָנַׁש ׁשֵמֲחְו םיִשלָשּב הָדּוהי-לע טֵפְׁשֹוהְי למיני
 :יִחְלְש-תַּב הבּזע ומא םַשְו םכְׁשּוריִּב ּךְלְמ הָנָש שָמָחְו םיִרְׂשְֲו
 יִניִעְּב רָשָּיַה .תושעל הָּנִמִמ רֶסדאלְ יאָסֶא ויִבָא ְּךֵרְֵּב ליו
 יַהלאל םבְבל ּוניִכַהאְל םַעָה דוָעְו ורס"אל תֹוִמְּבַה ךַאג :הוהְי

 םיבּותָּכ םּנַה םיִנַחאָהְו םיִנְׂשאָרה טָפׁשֹוִהְי יִרָבד רָתיְו םָהיֵתְבֲא
 ס לָאָרְִׂי יכָלַמ רֶפְסדלַע הָלָעִה רֶׁשֲא יֵנְנחְוב אּוָהְי יִדְּב
 לֵאָרְׂשִייְָלַמ הָיְזַחַא סע ההוד טָפָשּוהְ רָּבַחְתֶא ןָּכְדיִרָתאְו5
 ׁשיִׁשְרַּת תֶכָלְל תֹויָנָא תֹושְעַל ומָע ּוהָרְּבַחְיַ* :תושעל עישרה אּוה
 הָשְרַמִמ הדב רזעיִלַא אָּבַנְתִיַוּיז :רֶָבָּנ ןונְצֲעְּב תנא שו
 ְךיֵׂשעמ-תֶא הָוהְי ץֶרָּפ ּוהיְוַחַא-םע ְּךְרָּבַחְתַהְּכ רָמאָל טפְׁשּוהי-לע
 :ׁשיׁשְרַּת-לֶא תֶבָלְל ּוְרְצֲע אלו יתויִנָא ורבשיו

 דיִוָּד ריִעָּב יָתֹבֲא-םעי רֶבָּקיו ויִתבַאְדסע טְפְׁשוְהי בֵּכְׁשִַוו 1
 לֵאיֵחיִו'הָיְרזע טָפׁשֹוהְי ינְּב םיִחַא"ולְוי :ויתְחַת ונְּב םֶרוהְו למי
 ְךָלַמ טַפְׁשֹוהְי יֵגְּב הָלאדלָּכ ּוהָיְטִפְׁשּו ילֵאָכיִמּו הָיְרזענ ּוהָיְרכ
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 םיוגַה תוָכָלְמַמ לָכַּב לשומ הָּתַאְו םִימָׁשַּב םיִהלֶא אּוָהְדהְּתַא אלה
4127: 

 תְשבוה ניִהלֲא הָּתִאו אְלַהז בֵעיְתַהְל ּךִמִע ןיִאְו הָרּובְנּו חּכ יב
 םֶהְרְבַא עַרָזָל הָגֶּתִתַו לֵאָרׂשִ מע ינָפלְמ תאֹוַה ץֶרָאָה יבָשיתֶא
 :רמאל של שְָּקִמ הבדל ּונביו הבדּובְׁשופ כול ָךֹבַהָא
 תִיַּבַה יִנָפְל הָּדְמַעַנ בָעְרְו רֶבְדְו טופָש בֶרָח הָעָר ונילע אֹובְּת-םָאפ
 עַמְׁשִתְו ּונֲתְרָצִמ ףילא קעֶזנְו הָנַה תוכּב ךֶמְש יכ נפל הֶּזַה
 הָּתַתְנ"אְ רֶׁשֲא ריִעָש-רַהְו בָאומּו ןומע-יִנַב ּהָּגַה הָּתַעְויי :עישותו
 אָלְו םָהיִלעִמ ּורָס יִּכ םיָרְצַמ ץֶרָאמ םֶאְבְּב םֶהָב "אול לֲארְׂשִל
 רָשַא יּדְתָשְרִיִמ ונָשְרְגְל אובל *וביִלָע םיִלמְ םֵּה"הַנִהְווי :םּודיִמְשַה
 ןומָהֶה ינָפל חכ ּונָּב ןיא יִּכ םּבטָּפָשְת אלה ּניִהלֲא = ּונָתְׁשַרוה

 :גניניע ּךיֵלֲע כ הֶׂשֲעג"המ עג אֵל ּוְַַַּ ונע אבה הזה בה
 פ | יםֶהיִנְבּו םֶהיִשְנ םּפטדםני הָנהְי ינָפְל םיָדְמֹע הָדּוהְי"לָכְני
 יִנּב"וִמ יולַה הָיְנִּתַמְְְּב ילָאיעיְּ הֶיָנְב"ןְּב ּוהְיְרַכְזְְֶּב ילָאיִדַחיַיי
 -לָכ ּוביִׁשְקַה רָמֲאיַופ :לָהָּקַה ְךֹותְּב הוהְי ַחּוָר ֹויְלְע הָתְיָה ףסא
 םִּתַא םֶכָל הוהְי רַמָאזהְּכ טַפְׁשֹוְהְי ךלטהו םֶלָשּורְי יֵבְׁשיְו הָדּוהְי
 הַמְתלִמַה םֶכָל אל יִּכ הֶּזַה בֶרֶה ןֹומָהָה יִנָּפִמ תַחָּתדלַאְ ּוְריִּת-לַא
 םֶתאָצִמּו יץיִּצַה הלעַמְב .םילע םָּכַה םֶהיֵלֲע ור רָחָמי5 :םיהלאל יִּכ
 תאָזְּב םֶחָלַהְל סכל אלוז :ילֶאּורְי רֵּבְדִמ יִנָּפ לֵחנַה ,היסְּב םֶתא
 -לַא םלָשּוריו הָדּוהְי םֶכָמַע הוהְי תעּושידתא ואו ּודמע ּוָבְצִיִתַה
 טָפָשוהְי רמו :םֶכְמַע הָוהיִ יגל אָצ רָחָמ .ּתַמְתְלַאְו ּואְריִּת

 ללהל םיִחרְקַה גמ םיִתָהְקַה ינבְרִמ וולה מקו .:הָוהיל
 רק מישו למל לוד לב לֶאְרְשי יִהְלֶא הָוהיל

 וה ינועָמְש מאו טמְשוהְי דָמע םֶתאצְּו עוקת רד ואי
 יִאיִבְנְב ּוניֵמֲאַה ּונַמָאָתְו םֶכיַהְלֶא הָוהיִּב ּוניִמֲאָה םַלָׁשּוְרְי יבְשיו
 -תרְדַהְל םיִלְלַהְמְ הוהילל םיִרְרְׂשִמ דמעיו םעֶהלֲא | ץעמנלי :ּוחיִלָצַהְ

 יִרְמאוץולחַה ינָפל תאְַּב שֶר
 :ּודְסַח םֶלועָל יִּכ יהָוהיִל ּודֹוה
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 אּוהַה םּויּב הָמָחְלִמַה לעָּתַצ :יִתיִלֲחָה ִּכ 'הָנַחְטַהְמ יִנֵתאַצֹוהְו
 תֶמיַו בֶרֲעָה"דעי םָרֲא חכג הָנָכְרמַּב 'דימעמ הָיָה לַאְרְשִ ךְלמּ
 וָתיִּבדלֶא .הָּוהְיְְּלִמ טפְׁשוהְי בָשּיַני 9 :לשָמשַה אוָּב תַעְל
 -לֶא רמאלו הָזחַה ֵנְנֲחוְב אּוהְי ויָנָפַלֶא אָצְיוי :םֶלְשּוריִל םוֶלְשְּב
 ךיִלַע תאזְבּו בָהֲאְּת הָיהְ יאְנָשְלּו רעל עָשְרלה טֶפְשוהְ ָךְלִמַה
 תְרַעְבַדיִּכ ְּךַמע ּואְצְמְנ םיִבוט םיִרָבְּב לָבַאּי :הָוהְי יִנָּפְלַמ ףצק
 , ייראה שרל כל ָתיגיִכַהְ זרק תורָשַאָה

 רב םיטָפְׁש דעו :יטָהיִתֹובַא יהל .תוחוילא בישו םִירְפֲא
 ֹואָר םיִטפְשַה-לַא רֶמאַוֿפ :ריִעְו ריעל תִרְצְּבַה הָדּוהְי יָרְעלְּב
 רַבְדְּב םֶכִמַעְו הָוהיל יִּכ ּוטְּפְשִּת םָרֶאְל אל יִּכ םיִשע םָּתַא-הָמ
 הָוהְי"בע 7 ושענ ורְמָש ל הוהְי-דַחַפ יִהְי הָּתַעְו :טְָׁשִמ

 טּפְׁשְל לשל תובא ישאו םינכֲהו םלהְמ שוה
 תֵאְרָיְּב ןושעת הָּכ רָמאָל םָהיֵלֲע וציופ :םָלָׁשוְרְי רבָשיו ביִרָלְז הָוהְי
 וםֶכיַחַאַמ םָכיֵלֲע אויר ֿביֶר"לְכְוופ :םֶלָש בָבְלְבּ הָנּומָאּב הָוהְי
 ֿיֶטָפְׁשִמלּ םיִקָחָל הצַמל הָרּוּת"ויִּב לויב םֶּתיִרֲעְּב םיִבְׁשיַה
 םֶכיִחַא"-לַעְ כיל ףָצַקהָיֲהְו ההיל ומְׁשִאָי אָלְו םֶתא םָּתְרַהְזַהְו
 לבל םָכיֵלֲע שארֶה ןהכ ּוהְיִרַמַא הָפַהְויי :ּומָשֶאָת אלו ןושעת הָּב
 -רבְּר למל .הדוהוזתיבל ריִנָנַה לאַֿעְמְׁשִי-ְב ּוהיְדב הוהְי רַב
 :בּוּטַה-םַע הָנהְי יהיו ושעו ּוָקְזַח םֶכיֵנְפַל םִיולַ םיִרָטֶשְ למה

 םֶהָמַעְו ןומע יֵנְבּו בָאּומדִיַנְב ּואָּב ןכזירחא יִהיוו 0 פ

 רמאל טֶפָשּוֶהִיִל ודנו ואביו? :הָמֲחְלַמל טֵפְׁשוהְי-ל םיִנֹוּמִעָהַמ
 איִה רַמְּת ןֹוצְצַחְּב םָּנַהְו יםראמ םיִל רֶבַעַמ בָר מה ךיִלָע אֵּב
 םֹוצ"אָרְקִיו הויל שורדל ויָנָּפִדתֶא טפְׁשוהְ ןתי ארי :יִדְּג ןיע
 הָדּוהְי יֵרָע- לָּכִמ םּג הָוהְיַמ שחבל הָדּוהְי ּוצְבקיו4ּ :הָדּוהְולְּכ-לע

 םֶָשּוריַ הָדהְי להק משה רמו :הָוהָתֶא שֶקבְל ּואָּב
 ּוניֵתֹבֲא יָהלֲא ה רמאיו< :הָׁשְדֲחַה רַצָחָה פל הָוהְי תיִבָּב
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 :םִֹולָׁשִּב ֹוִתיֵבְל-ׁשיִא ּובּושָי הָלֲאָל םיִנרַא-אְל הָוהְי רָמאָי
 אּבַנְתְ-אְל יא יִּתְרַמָא אלָה 'טפְׁשוהְי-לֶא לֵאְרְׂשִילַמ רָמֲאיַוו7
 יִתיֵאְר הָוהְידרַבְד עמ וכל רמו ס :עֶרְלהםַא יּכ בוט יִלָע
 :ולאמָשּו נימול יםיִדמְ םְיַמְׁשַה אֵבצדלָכְו ואְסְּכדלע בשוי הֶוהְיְדתֶא
 תׂמְרְּב לפי לע לאְרְׂשִיְלמ בָאְחַא-תֶא הָּתַפִי יִמ הוהְי רָמאיַופ
 במעי ַתּורָה אציו% :הָכָכ רמא הֶזָו הֶכָּכ רמא הָז רָמאיַו רעל
 רָמֲאיַו>: :הָמַּב | ולא הָוהְי רָמאיו ּנָּתפַא נא רמו הוהְ ינָפל
 לָכּותְינְו הָּתַפּת רַמאיו ויאיִבְנלָּ יֵפְּב רש ַחּורל יתייִהְ אַצֲא
 הָלֶא ךיִאיִבְיִפְּ רֶקֶש ַחּוְר הָוהְי ןַתְנ הּגַה הֶּתַעְו* :ןכ"השעו אַצ
 -תֶא יו הָנַעְְּכְַב והָיִקְדִצ שני :הָעְר ְּךילָע רֵּבְּד הָוהיו
 רבדל יִּתִאַמ הָוהידַחּור רבע יִּדָרּנַה הז יא רָמאַו יחָלַה-לע ּוהְיִביִ
 רֶדָח אֹוָבְּת רֶׁשֲא אּוהַה םִויַּב הָאֹר ּךךִנַה והכי רֶמאיוצ :ָּךְתא
 ּוהָביִשַהְו ּוהָיְכיִמדתֶא ּוחָק לאָרְשִ ְךֶלַמ ומאיר :אָבֲחַהְל רֶדָחְּב
 רֶמֲא הָּכ ימָּתְרַמַאויé :ךלִמהְרְּב יׁשֲאּולֲאְו ריִעָה- רש ףןומָא"לא
 דע ץחל םימּו יחל םֶחָל ּוהָלְכַאָהְו אלבה תיִּב הֶז ּומיִש ָּךֶלִּמַה
 רבְדאְל םולָשְּב בּושֶּת בּוש"םֶא ּוהְיְביִמ רַמאו7 :םולָשְב יבוש
 לארׂשי-דלמ לַערו :יָלְּכ םימע עֶמְׁש רַמאּיוי יִּב הָוהְ
 -לֶא לֵאָרְׂשִי ךלמ רֶמאיופ :רעְלְג תַמָרלֶא הָדיהְייּדִלִמ פשה
 ׂשּפַחְתיו יִּרדְנְּב שָבְל הָּתַאְ 'הָמָחְלַמַב יאֹובְו שָּפִחְתֶה טּֿפְׁשּוהְי
 בֶכָרָה יֹרְׂשְדתֶא הָּוצ םִרֵא ְּךֶלֲמּו :הָמָחְַמַב ףאביו לֶאְרְשי למ
 מתא יִּ לּודְנַה"תֶא ןטָּקַה-תֶא מחלת אל רמאל ללירׁשַא
 ֹורֶמָא הָמָהְו טֿפְׁשּוהְיתֶא בֶכְרַה ירש תואְרַּכ ילו: :זחבל לֶאָרְׂשִי

 זע הָוהיני טֶפָשוהְי קעז םָחָלהְ ויל 'ובסוו אוה לֶאָרְשִיידלמי
 הָיָה-אְל יִּכ בֶכְרֶה יֵרָׂש תֹואְרִּכ יהו :ונָמִמ םיֶקלֶא יםָתיִסו
 -תֶא ךינ מתל תַשֶקַּב ְךׁשְמ שיא :ויָרֲחֲאַמ ובושיו לֵאָרְׂשִ למ
 ידידו ףפה בָּכַרְל רמאינ ןְְרְׁשַה ןיִבּו םיִקְבְּרַה ןיב לֵאָרְׂשִ למ
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 םַעָלְו בלָל רָקְבּו ןאצ בָאְחַא ולדחַּבְויַו ןורָמָשְל בָאְחַא-לָא םיִנָש
 -דלמ בָאָחַא רמי :דעְלְ ּתְמְר"לָא תולעל היס ומעְדִרָשַא
 ול רָמאַּו דַעְלְּג תֶמְר מע ףלתה הֶדּוהְי למ טָפָשוהְיְלֶא לאָרְׂשִ

 -לֶא טפְׁשּוהְי רֶמאּו :הָמָחְלִּב ָךַמעְו ימע ּךֶמעְבּו ךומָכ ינו
 לֵאָרְׂשִידְלָמ ץבקיופ :הָוהְי רֶבְדיתֶא םויכ אָנׁשְרְּר לֶאָרְׂשי למ
 דַעְלִג תֶמְר-לֵא לנה םָהלַא רַמאיַו שיא תֹוֲאַמ עּבְרַא םיִאיִבָּנַהדתֶא
 רָמאוS ְְלַּמַה יב םיִהְלֲאָה ןּתִיְו הלע ּורמאיו לָדחֶא-םִא הָמֲחְלמַל
 -דֶלַמ רֶמאינל :ותֹאַמ הָׁשְרְדִנְו דוע הוהיל איִבְנ הפ ןיִאַה טֶפְׁשּוהְ
 ינַאו "ותאמ הָנהְי-תֶא שורדל דָחָא- שיא דוע .טֿפְׁשּוהְו-לָא ולַארׂשִ
 אּוָה העל וומיהלְבי יִּכ ּהָבוטל יִלָע אָּבְנְתִמ ּונְניֶא יִּכ והיתאנׂש

 ל אָרְקיִ כ למה רמאיײלַא טָכשוֲה רמו אלמה
 לֵאָרְׂשִיְֶלַמּופ :אָלְמִיְְַב ּוָהָכֹיִמ רֶהַמ רמו דָחֶא סיִרָסלֶא לֵאָרׂשִי

 ידני םיִׁשְָּלמ ּואְסִּכילע שיא םיִבָשְּ הָדוהְיידלִמ טַפְשֹוהיו
 :םָהיֵגְפִל םיִאָּבנִתִמ םיִאיִבּגַה"לָכְו ןֹורְמׂש רעש חַתַּפ רב םיִבְׁשְֹו
 הָיהְי רַמָא-הַּכ מאיו לרב יִנְרְק הָנענְכוב ּוהָיִקְדִצ ול שעיַיפ
 רָמאל ןָּכ םיִאְּבִ םיִאיִבָבַה לְכוּ :םָתֹולְּכ"דע םָרֲא-תֶא חננַּת הָלֶאְב
 ְךֶאְלַמַהְו מַה דִיִּב הָנהְי ןַתָנְו חֵלצַהְו עג תַמְר הלע

 םיִאיִבְה יִָבִּד הנה רמאל ולא רָב והיכימל אָרָקלודלְהרֶׁשֲא
 :בוט ָּתְרְּבִדְו םָהֵמ דָחאָּכ ְּךְרָבָד אָניַהִו ּךְלֶמַהְלֶא בוט דָחֶאדהַּפ
 :רָּברַא ותא -יַהְלא רָמאי"רָשַאתֶא יִּכ הָוהְיְדיַח ּוהָיְביִמ רָמאּו 3

 רעל תַמְר"לֲא לנה ּהָכיִמ ויָלֵא למה רמי ללָמַה-לָא א אבָיַו

 רֶמאידיצ :יםֶכְְיִ תני וחילצהְ לע מאי ילְָחָא-מִא הָמְָלַמ
 קה לא רּבַדְתאָל רֶׁשֲא ּףֶעיִּבְׁשִמ יָנֲא םיְְִמ הקיר כה ָֹלֲא

 ץקל רריגי בָאְהַאְל ןתחתינ בֶרל דֹוֵבָכְו רֶׁשע טפְׁשוהיִל יהי 8

 םיִרָהְהדלַע םיִצֹופְנ ל יִתיִאְר

 הער ןְלְיִא רשא ןאפּכ
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 1290 ב םימיה ירבד 17,119

 לפָרְׂשִו הָשָעִמ תַחְקְרִמְּב םיִחְקְרְמ םינָזּו םיִמָשְּב אלמ רַׁשֲא
 סם  :דָאָמְלידע הָלודְג הפרש

 -ןְתיוו :לֵאָרְׂשִי-לַע קַּחְתִיַ ויָתָחַּת ּוֵנְּב טָפְׁשֹוְהְי למי 17
 יִרָעְבּו הָדּוהְי ץֵרֲאְּב םיִביִצְנ ןַּתַו תֹוָרְצְּבַה הָדּוהְי יַרֲעלְכְּב ליח

 לה יִּכ טָפָשוהְיםִע הָוהְי יָה ויֵבֲא אָסֶא דַכָל רש םִיֹרפָא
 בָא יהלאל + :םיִלְעְבל ׁשֶרָד אָלְו םיִנּוׁשֹאָרָה ֹויֵבֲא דיָנָד יֵכְרדְּב
 הָכְלְמַּמַה-תֶא הָוהְי ןֶכ :לֵאָרְׂשִי הֵׂשְעַמְּכ אָלְו לָה ויָתְֹצִמְבּו שר
 :בֶרָל דֹובָכְו רָשע וָליִהְיַו טֵפְׁשּוהיִל הָחְנִמ הָדּוהְיהלְכ ונִּתיַו ּודָיְּב
 םיִרְׁשֲאָה-תֶאְו תֹוִמְּבַהדתֶא ריִסַה דֹועְו הָנהְי יִכְרַדְּב ובל ּהֵּבְניופ
 יהידבעלּו לימ"יןבלוירָשל חלש רבלַמְ שולָש תַנָשָבּוז ס  :הָדּוהיִמ
 םיולה םֶהָמַעְוי :הָדּוהְי יֵרֲעְּב דל ּהוכימלו לֵאְנַתְנַלְו היכל
 והינלאו ןֶתְנוהיו יתומירמשו לַאהְׂשעו הדב והיְנַתְנּו ּוהְיעַמְׁש

 :םיִנֲהְכַה םָרוהְו עֶמְׁשיִלֲא םַהָטְעְו םִיוִלה הינדא בוְו והיו
 הָדּוהְי יֵרְע"לְכְּב ובסיו הָוהְי תֶרּות רֶפָס םֶהָמַעְו הָדּוהיְּב ּודָמַלִיַו
 תֹוצָרֲאָה תֹוכלְמַמ"לְּכ לע הוהְי דַחַּפויָהוופ :םַעְּב דמו
 םיִּתָשלּפְמּויי :טָפְׁשֹוהְי-םע ומחלנ אל הָדּוהְי תֹוָביִבְס רַשַא
 ול םיִאיִבְמ םיִאיִבְרעֶה םִג יאָשַמ ףַסְכְו הָחְנִמ טפְׁשּוהיִל םיִאיִבָמ
 םיִפְלַא תַעְבָש םיִשְיִתּ תואמ עֶבְשּו םיִפְלַא תַעְבְש םיִלא ןאצ
 ןבַיו הָלְעִמְלדַע לדג ךלה טֵפְׁשֹוהְי יהיו ם  :'תּואמ עֶבְׁשּ
 יֵרֲעְּב ול היה הבר "הָבאָלְמּוי :תֹונְּכסִמ יָרָעְו תיִנָריִּב הָדּוהיִּב
 םֶתָּדְקְפ הָלֲאְוצ :םָלׁשויִּב לִיַח יִרֹוְּבִ הַמָחְלִמ יֵׁשְנֲאְו הָדּוהְי
 ליַח יֵרּוְּבִנ ֹוּמְעְו רשה הָנֹלֲע םיִפָלַא יִרָש הָדּוהיל םָהיִתוְבַא תיל

 םיִתאָמ ועו רָשַה ןֵָחוהְי וד"לַע5ַ ס :ףלֶא תֹואמ שלש
 הָוהיִל בֵּדנְתּמַה ייִרְכזְּב הָיְסִמַעי ודידלעוי6 ס ףָלֶא םיָנֹומָּׁו
 עֶרילֲא לח רוב ןִמְיְנְּבְדִמּל ס לְָת יריְּבִג ףֶלָא םִיתאָמ ֹוָמְעְ
 וֵמֲעְו דֵבָזּוהְי וָדְיילַעְוַי* ם :ּףָלֲא םִיתאָמ ןֵגָמּו תֶשָקְ-יקֶשְכ וָּמִעְו
 ּךְלָמַהתֶא םיִתְרָשְמִה הָלֶאי ם | אָבְצ יצּולח ףֶלֲא םינומָשּודהַאַמ
 ספ  הָדּוהְוילֶכְּב רָצְבַּמַה יִרֶעְּב למה ןַתְנְרָשא דַבָלַמ
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 :ויִמָדלְּכ םֶלָש הָיָה אָפֲאזבַבִל קֶר לֶאָרְׂשִִמ ּורָפיאל תומְּבַהְוי
 :םיִלָכְו בָהֶזְו ףָסְּכ םיִהְלֶאָה תיַּב ויִשְדְקְו ויֵבֲא ישְדְקתֶא אביי

 תּוכלמל ישָמָחְו םישלשתַנש דע הָתַיָה אָל הַמֲחְלִמּוופ
 יאָשַעּב הל אָסֶא תּוכְלַמְל ישָשְו םיִׁשלְׁש תַנְּׁבי 16 כ :אָסָא
 אַסֲאל אָבְו אצֹוי תֶּת יִתְלְבְל הָמְרֲה-תֶא ןֶבי הָדּוהְיַלָ לַארׂשִי-דלמ
 תיִבּו הָוהְי תיִּב תָֹרְצִאַמ בָהָוְו ףָסֶּכ אָסֶא אצי= :הָדּוהְי ךְלמ
 :רמאל קָשָמְרִדְּב בשויה םֶרֶא ְּךֶלַמ ירדה" ןְּבדלָא יחלָשיַו למה
 ףֶסּ ל יּתְחְלָש הֵּנַה יִבֶא ןיבו יִבָא ןיבו ְּךֵניִבּו יִניִּב תיִרָּבּ
 עַמְׁשיו :יִלָעַמ הלעיו לֶאְרְשו ךלִמ אָשַעַּבתֶא 5 ףְתיִרְּב רַפָה כ בֶהָוְ
 יָרְע-לֲא ול"רָשַא םיִלַיַחַה יִבָשתֶא חלש אָסֶא למלא דדַהְדְּב
 תֹונְכְסִמ"לְכ תֶאְו יםִיָמ לָבָא תֶאְו ןְּדתֶאְו ןוײעזתא ינּכיַו לֵאָרְׂשִי
 תַּבְׁשִיַו הָמְרָה-תֶא תֹונְּבַמ לָּחַַו אָשֶעַּב ַעָמָשּכ ַהְיַו :יִלָּתְפַב ייִרָע
 -תֶא אשי הָּוהְידלּכתֶא הקל למה אָסֶאְו ס :וּתכאַלַמ-תֶא

 "עַבָּגתֶא םֵהְּב ןֵביַו אֵׁשְעַּב הָנְּב רֶׁשֲא ָהיֶצע-תֶאְו הָמָרָה בא
 אַסֶאדלֶא הָארַה ינָנַח אָּב איּהַה תֶעְבּז  ס + :הָּפְצִּמַהזתֶאְו
 -לע ּתְנַעָשנ אָלְו םֶרא ךלמלע ףנֲעְׁשֲהְּב ויָלֲא רֶמאֹיַנ הָדּוהְי ךְלָמ
 םיִשּוּכַה אְלַהי :ףדימ םֵרֵאיְָּלִמ ליח טלמנ ןַפ- לע יל הָוהְי
 ְְנַעְׁשַהְבּו דֶאִמ הֵּבְרַהְל םיִׁשְרְפְלּו בכלי בֶרֶלוליַחָל ּויָה םיִבולַהְו
 קָּזַחְתֶהְל ץרֶאָהלָכְּב תוָטְטְׂשִמ וי5יע הָוהְי יִּכ :ִָּדַַּב םֶנָתְנ הָוהְי-לע
 :תֹומֲחְלִמ מע שי הָּתַעַמ יִּ תאז-לע תב וילא םלש םֶבָבְל"בע
 מע ףעזְביְּכ תֶכפְהִּמַה תיִּב ּוהָגְּתִיַו הָארֶה-לֶא אָסֶא סבו
 יָרְבְּד ָּּגַהְוי :איִהַה תעְּב םַעָה"ְוִמ אָמֶא ץצריו תאז-לע
 הָּוהיִל םיִכְלָמַה רֶפְסְדלע ל םיִבּותַּכ םָנָה םיִנֹרֲחַאָהְו םיִנושאְרֶה אָסֶא
 ותּוכלמל עַשַתְו םיִשולש תנְׁשִּב אָסֶא אלָחיַי :לֶאְרשיו
 :םיִאָפְרְּב יִּכ הָוהְיתֶא ׁשַרָד"אְל ולֲחַּב"םנְ ןילָח הֶלָעַמְלדַע יִלְגַרְּב

 למל תֶחֶאְו * םיִעְּבְרַא תֶגְׁשִּב תָמי ויָתבֲ"ִע אָס בּכְׁשוו
 בָּכְשַּמַּב ּוהָביִּכְשו ליד ריִעְּב ול"הָרָּכ רֶׁשֲא ֹויָתֹרבְקְב ּוהָרְּבִקויי

IR 15,14+NiN' by || 19 7 dub, 6] 18 168 | Cpi6,1°° 6A 3817  

Var ©— cfad IR (6 Abep) |ל  || IR 15,18 aliterאשעב || 2 55  Var®5 בס | ל  
 3 6+ סושססש || 4 * 6 1R 15,20 ו | ל 61 ןויע || < זת הָכָעַמדתיִּב | 6?1ז8
 תֹורָנְכ (6 ח6קואששקסט) | * 1? 6 18 ץֶרָאלָּכְלע | 6 ז5 (2)+ ןיִמְְנְּב (תַמְר) |
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 1288 ב םימיה ירבד 1-6

 םֶהְלְןיִאְל םישּוכמ לָּפִיַו ירָרְגְלְדַעי ומָעְ-רֶשַא םַעָהְו אָסֶא םֶפּדְרִיַוי
 הֵּבְרַה לָלָש יִאְׂשִיַנ ּוהְנֲחֹמ יִנָפלְו הָוהְיְ נפל רבני הָיְחִמ
 הוהְי"דַחַ הָיְהיִּכ רֶרָּג תֹוָכיִבָס םיִרָעָהד לָּ תֶא ּופיווג :דֶאָמ
 -םַנְויּצ :םֶהָב הָתְיָה הָּבַר הֶּנְבִיְּכ םיִרָעַהדלָּכ-תֶא וזבינ םהילע
 ב :םלשורי ובשיו םיִָמְּו ברל ןאָצ בש ּוֵּכַה *הָנָקִמ יִלָהֶא
 אָסֶא יִנָּפל אציל :םיִהלֲא ַחּוָר ויל הָתְיָה דדוְּ ּוהירזעוי 5
 םֶכְתּויְהּב םֶכָּמַע הֹוהְי ןָמָיְנְּו "הָּוהְדלכְו אָסֶא יִנּועָמָש ול רמי
 םיִמָיְוי :םֶכְתֶא + בוי ּוהָבְזעִתִאְו ל אָצַמְ 0 םִאְו וע

 - לע תובל תֹוָמּוהְמ יב .אָּבלְ אצויל םִִלָש ןיא םֶתְה םיִתְעְבְ
 םַמָמֲה םיִהְלָאדיּכ ריִעָּב ריִעְו ייוְנְּבדיוְנ ּותְּתְכְו5 :תֹוצְרֲאָה יֵבְׁשְ
 :םֶכְתלְעְבְל רֶכָש שָי יִּכ םֶביִד ּופְְילַאְ ּוקזִח םֶּתַאְו :הֶרָצדלָכּב

 קַחְַה יאיִבּנַה דרעי הָאּובְּנַהְ הָלֲאָה םיִרָבְּדַה אָסֶא עֹמְׁשַכְוי ס
 דֵכָל רֶׁשֲא םיִרָטֶהְְִמּו ןַמְְנִבּו הָדּוהְי ץֶָאלָכמ םיִעּוקְשַה רבעיו
 :הָוהְי "םֶלּוא נפל רֶׁשֲא הָוהְי חַּבְזִמזתַא ׁשּדַחִַו םִָרְפֶא רהמ

 הָשַנְמּו םִיָרְפָאמ םֵהָמִע םיִרגַהְו ןֶננַבּ הֶדּוהְילָּכדתֶא ץּבקיופ
 ויָהלֲא הָוהְייְּכ םֶתְאְרַּב ברָל לֵאָרְׂשִימ וילֲע ּלָפָנייִּכ ןֹועְמׁשִמּו
 הָרְׂשֲעיׁשַמֲח תָשל יִשלָשַה ׁשֶדָחַּב םֶכְשּורְי וטבק ס מע
 רֶקְּב ּואיִבַהילָלָשַהְְוִמ אּוהַה םָיַּב הָוהיִל ּוָמְבְיַיי :אָמֶא תּוכְלַמְ
 -תֶא ׁשֹוהְדְל תיִרָּבַב ואביו :םיִפָלֲא תַעְבָש ןאָצְו תֹואַמ עֶבְׁש
 זאל רֶׁשֲא לבו שפל םָבָבל" לָבְּב םֶהיִתְוְבַא תיא הוה

 :יתורְפּוׁשְבּו תֹורצֹצַחַבּו יהֲעּורְתְבּו לה לוק הוהילי ערש הָשֶא
 -לֶכָבּו ּועָּבָשִנ םָבָבְלְלְכְב יִּכ הָעּובָשַה-לַע הָּוהְילָ וחמש
 גו :ביִבָּסמ םֶהָל הָוהְי חנו םֶהָל אָצָמִיַ ּוהָשְִּב םֶנֹוצְר

 הָרְׁשֹאְל הָתְׂשֲעירַׁשַא הָריִבְַּ ריס למה אָסֶא םָא" הָכְעַמ
 :ןורדק לחְנְּב ףרְׂשינ קֶרְַו ּהָתְצַלְפָמתֶא אָסֶא תַרְכינ יתָנַלְפִמ

Cp 15, 1 6*4ןג0מסש(ו)66 ||  Fedwp sim 13 | 14 6+ Tovg12 = 65% 606  
gloss; vel ins?8 69 ּותְּתְכְו | 8 *° MSS4505 | ב ** >65 | 5 6 הוהי | 6  

(Gr.6%(3) | ל 1 6 65%84) רַהָּב | 5 61 36 15 6,3  cfןְב ּוהָירַוע רָבּד-רָשַא  
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 ָלְפיו הָּבַר הָּכִמ ּומַעְו הּיִבֲא םֶהְב ּוכִיַויז :םֶדָיְּב םיִהלֲא םגּתיַו
 לֵאָרְׂשִיִגְב ּועְנָכיופ :רּוחְּב שיא פלא תואָמשמח לאָרְׂשִיִמ םיִלְלֲ
 :םֵהיֵתֹוְבַא יֵהלֲא הָוהְי-לֲע ונעָשנ יִּכ הָּוהְי יִנָּב וצָמָאַיַו איָהַה תַעְּב
 -תֶאְו ָאדתיִבתֶא םיִרָע ּונָּמִמ דָפְיַו םַעְבְרִי יִרָחֶא הָּיְבַא תהי

 רֵצְע"אָלְ>פ :ָהיִתֹנְבּו ןֹוָרְפעתאְו היֶתּונְתֶאְו הָנְָותֶאְו היִתונְּב
 קנתְתַוצי ם :תֶמַו הָוהְו הנו והיא ימיּב דע םעָבָרי חּכ
 םיִנְּב םִיִנָשּו םיִרְׂשֲע דל הָרָׂשֲע עָבְרַא םיִשָנ לאש ּוהּיְבַא

 םיּותכ וירבְּו ויכְרּו הובא רד ריי תב הָרָשָע ששו
 ותא ּורְבְקִיַ ויָתבֲאזםע הָּיִבֲא בכׁשוי* :וע איָבָּנַה שָרֶדְמְּ
 רֶׂשְע ץֶרָאָה הָטְקֶש וימְְּב ויָּתְחַּת ּוֵנְב אָפֶא למי דיו ריִעְב
 ס :םיִנָש

 -תֶא רוי :ויָהלֲא הָוהְי ןגיִעְּב רָשּיַהְו בוטה אָסֶא שעיוי 4
 :םיִרשַאָהדתֶא עַדְנְיו תובָצַמַהתֶא רָּבַשְיַו תומָּבַהְו רָכַּנַה תוְחְּבְזִמ
 הָרֹוּתַה תושעלו םֶהיִתוְבַא יֵהלֲא הָוהְי-תֶא שורדל הָדּוהיִל מאו

 טְקָשתו םינָמַחַה"תֶאְו תּומְּבַהתֶא הָדּוהְי ירְ"לְּכִמ לסג+ :הָיַּמַהְ
 "ןיִאְו ץֶרֶאָה הַמָקׁ"יּכ הָדּוהיִּב הָרּוצְמ יֵרֲע ןֶבְיַ יויְגְפְל הָכָלְמַּמַה
 הָדּוהיִל רָמאיִנ< :1ל הָוהְי חיגההיכ הָלֲאָה םיִנָשּב הָמֲחְלִמ מע
 םיִחיִרְבּו םִיָתלְ םיִלָדְנִמּ הָמֹוח בַסְנו הֶלֵאָה .םיִנְעַהיתָאותָנְב

 הג אשנ לח אַסֶאְל יהי הם גבתילצה נבו ביִבסִמ 0
 תָשק יכרדו גמ יאָשְ ןַמִיְנְּבַמּו ףֶלֶא תואַמ שלש ל הָדּוהיִמ חַמרְו
 םֵהיֵלֲא אצפ :ליח יִרוָּבְּ הָלֶאלְּכ ףַלֶא םיִנומָשּו םִיַתאָמ
 -דַע אביו תֹואַמ שָלָש תובְּכְרַמ יִפְלַא ףֶלֶאי לח ישּוּכַה חַרָו

 :הָשָרָמְל יהָתַפְצ איב הָמָחְלִמ וכו ריינְּפְל אָסֶא אעיוי :הָשִַמ
tsמעי הוהְי רַמאַּ ֹויָהלֶא הָוהְילֶא אָסֶא  isיג  

 :םיקוכה וס הָּוהְו יפלו אַ ו םיִּוכה"תֶא הָוהְ תי
Ig א Vrs ]iרey, Q ןירפע | 22 © //5(5)שט cf ad 9,29 || 23 8 hic incip 
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 נב הָיְבַא ּךֶלְמִַו דיִוָּד ריֶעְּב רֶבְקִיַו ויָתֹבֲא-ע םֶעְבַחְר בָכָשּיַוי
 פ  :ויָּתְחַּת

 -לַע הָּיְבֲא ְּךְלֶמִיַו םַעְבְרַי ּךְלֶמל הָרָשָע הָנֹומְׁש תֶגְׁשִּבי 8
 לָאירּואי-תב ףגהיִכיִמ ֹומֲא םֵׁשְו םלשוריִּב למ םיִנָש שוְלָשי :הָדּוהְי
 היבַא ירָֹאַופ :םַעְבְרִי ןיבו הָּיִבַא ןיִּב הָתְיֲה הָמֲחְלַמּו יהֲעְבַּג"ןַמ
 רּוחָּב שיא ףלֶא יֵתֹוֲאַמ- עֶּבְרַא הּמְחַלַמ יִרוּבְּ ליב הָמָחְלמַהתֶא

 יו רחְּב שיא ףֶלָא תֹוָאַמ הָנּומְשַּב הָּמְחְלִמ מע ְּךֵָע םֶעְְְ
 א םיִרְפֶא רֵהְּב רֶׁשֲא םיִרָמִצ רֶהְל לעַמ היְבֲא םָקיוג ס :ליָח

 א תיִרְּ ונכג ל םלועל לארשוילע רידל הָבְלִמַמ ןתְנ לארי
 :וינֹדַא-לע רְרַמִי דיִוְּד" ןָב המלְׁש דָבָע טבְנדןְּב םַעְבְרִי םָקיוֿפ
 דב םעֶבֲחְר"לַע וצְמַאְתִיַו לַעְּילְב יִנְּב םיקר םיִשָנַא ויִלָת ּוצְבקַול

 ג הָּתַעְו :םָהינפְל קזִחְתֶה אלו בָבלדרְו רעֶנ הָיָה םָעְבַחְרּו "המ
 םּתַאְו דד יב דָיְּב הָוהְי תֶכְלְסִמ יִנָּפָל קּזחְתֶהָל םיִרְמְא םָּתַא
 אָלַהְפ :םיקלאל םַעְבְרִי םָכָל הָשָע רֶׁשֲא בָהָז יִלְנָע םֶכְמַעְ בר ןֹומָה
 םיִנֲהּכ םכְל ושעתו םיולהְו ראי יִגְּב-תֶא הוהְי יִנֲהַּכ"תֶא םּתְחַּה
 הָעְבָש םֶליִאְ רקְּבְְּב רַפְּב ו אָלַמל אָבַה-לּב תֹוצְרַאָה יִמַעְּ
 םיִהְכְ ּוהְנְבַזע אָלְו ניָהלֲא הָוהְי ּונְחְגַאְו יס :םיִהלֲא אלל ןַהכ הָיָה
 הוהיל םיִרטְקַמּוי :תָכאלְמַּב םָיולהְ ןרַהָא יִנְּב הָוהיל םיִתְרָשִמ

 -לַע םָתָל תֶָכְרְעַמ ימת בֵרֲעְּביבֶרעָבּו רָב תל
 כ בכ בֶרעְּב רָעְבְל ָּהיִתְרַנְו בָהְּזה תרמו רֹוהָׁשַה ןֲתְלְׁשַה

 עירהל הָעּורְתַה תרצו וינֲהָכְווםיִתלֲאָה ׁשארָב ונמְע הָגַהְיְ
 אלי םֶכיֵתְבֲא-יַהלֲא הָוהְי-םע ָמֲחַלת- "לא לֶאְרְשי ינְּב םכילע
 ויהיו םֶהיִרְחֶאַמ אֹובָל בְראַמַה-תֶא בֵסַה םֶעְברְוי :ּוחילְצַת
 הָמָחְלִמַה םהל הָגֶהְו הָדּוהְי ונפִיַו< :םֶהיֵרֲחֲאַמ בָראַמַהְו הָדּוהְי נפל

 עירוי :תרצצֲחּב םיִרצְצֶַמ םינֲתכַהְ הָוהיל ּוקעְציו רֹוחֲאָו םיִנָפ
 םֶעָבָרְי-תֶא ףָגְנ םיִהלֶאָהְו הָדּוהְי שיִא עירָהְּב יִהְיַו הָדּוהְי שיא
 הָדּוהְי ונפִמ לָאְרָשודיְִב ּוסוכַנ< :הָדּוהְיְו היא יגפל לֵאָרְׂשִלְכְ
 Cp 13,118 15,1 Dיבא | 21 68 זז 152 הָכֲעַמ | ל 6% 1 םולָשיִבַא |
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 םיִׁשְׁשְו םיִנְּב הָנֹומְׁשּו םיִרָשָע דָלֹוַנ םיִשש םיִׁשְגַליפּו אָשְנ ּהָרָשָע
 ויָחֶאְּב דיל הָכְעַמ"ְןב הָיְבַא-תֶא םַעְבִחְר שארל דָמַעְיַו< :תֹונְּב
 ןַמָיְנַבּו הָדּוהְי תוָצְרַאלְכְל ויְב-לְִּמ ץרפי בי :וכיִלְמַהל יי
 :םיִשָנ ומה לֶאָשיַי ברל ןוזַּמַה םֵהָל תי תורְצַּמַה יֵרָע כל

 -תֶא בָזֶע ותְקְזָחְכּו םֲעְבַחְר תּוָכְלמ ןיְִהְּכ יהיני ל

 ְךלְמל תיִשיִמְחַה הָגֶשּב יהי ס מע לאָרְׂשִילְכְו הָנהְי תרֹות
 :הָוהיִב ּלֲעְמ יִּכ םָכְׁשיְרילַע םִָרְצַמ"דַלְמ קשיש הָלְע םֶעְּבַחְר
 -רֶׁשֲא םֶעָל רָפְסִמ ןיִאְו םיִשְרַּפ ףֶלֵא םישָשְבּו בֶכְר םִיַתאָמּו ףֶלַאּב*
 תֹורָצִּמַה יִרָעְתֶא רָב :םישּוכְ םיִיִּכְס םיבול םִינצַמִמ מע ּואַּב
 -לֶא אָּב איִבָּנַה היעמשּו5 : :םלָשּורודרע אָבְיַו הָדּוהיִל רֶׁשֲא

 רֶמאנ קשיש יגָּפִמ םׁשְ-לֶא ּפְסֶאְנְ"רַַָא הָדּוהְי ישו םעְבַחְר
 םֶכְתֶא יִּתְבְע .ינא"ףִאְו יתא םָּתְבוִע םָּתַא הּוהְי רָמֶאזהְּכ םֶהָל
 :הָוהְי ו קיִּרְצ ּורְמאּיו למה לָאְרָשַידיִרָש ּועְנָּכִיִו5 :קְׁשיִׁשדַיְּב
 ּועְנְכִנ רֶמאל הָיַעַמְש לֶא הֶזהְיְדרַבְד הָיָה ּועְנְכַנ יִּכ הָוהְי תֹוָאְרבּוז
 םֶלָשּוריִּב יָתָמֲח תא הָטיִלָפל ָעְמְּכ םֵהְל יִּתַתָנְו םָתיִחְׁשַא אָל
 תֹוכְלְמַמ תַדֹובעו יִתָדֹובְע ּועְדִיְו םיִדְבעל לויַהְי כ :קַשישדיְּב
 -תֶא חקיו ,םֶלָשּורידלע םירצמ-דלמ קשיש לעיופ פ :תֹוצְרַאָה
 -תֶא הָּקיַו חָקָל לָּכַהתֶא למה תיָּב תּורָצְאדתֶאְו הָוהיְדתיִּב תוָרְצא

 םֶהיֵּתְחַּת םֶעְבַחְ ךְלִּפַה שעיני< :הָמלָש הֶשָע רֶׁשֲא בֶהּוַה יִנֶמ
 :ךְלִמַה תי חַתַּפ םיִרְמָשַה םיִצָרָה יִרָש דנדלע ריִקְַהְו תֶׁשֲחְנ גמ
 םּובְׁשֲהְו יםּואָׂשְנּו םיִצְרֶה ּואָּב  הָוהְי תי ְךֶלַּמַה אובדיִּדִמ יָהְיַויי
 הלל תיִחְׁשַהְ אָלְו הוה" ּונָּמַמ בש ועְנְּכַהְבּויי :םיִצָרָה אתא
 םַעְבַחְר למה קת פ :םיִבֹוט םיִרָבְּד הָיָה הְָוהיִב םִנְו
 עֶבְׁשּו ֹוכלְמְּב םָעְבַחְר הָנָש תָחַאְו םיֶעְְּרַאְב יִּ למי םַלׁשּוריִּב
 -תֶא םּושל הֶוהְי רַחָּב רֶׁשֲא ריִעָה םֵלְׁשּוריִּב ךלִמ \ הֶנָש הָרָשָע
 שעיו + :תיִנֹמעֶה הָמַענ מא םֵׁשְו לֶאְרְשִי יטבש למ םָׁש ומש
 םֶעְבַחְר יִרְבְדְו5 :הָנהְיתֶא שורדל ובל ןיִכָה אֵל יִּכ עָרָה
 איִבְּנַה הָיָעַמְש יֹרְבַדְּב םיִבּותָּכ םֶה-אלַה םיִנּורֲחַאָהְו םיִנשאָרֶה
 :םיִמָיַה- לּכ םַעְבְריְו םעְבַחְר תֹוָמֲחְלִמּו ישָחְיְתַהְ הָזֹחַה לע
 22 ins 8+ 6 6 'בָשֶח | 23° prps יִנְֲל WN sed cf = | ל 1c 693 לכלא |
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 תיִבְּב לֵאָרְׂשִי ָעְׁשְפִופ :םֶלָשּוְרַי םִּנָל הָכְכְרמַּב תֹולֲעַל ץֵּמַאְתה
 להק רי םַעְבַחְר אָבָיַוי 11 :הֶּנַה םּחַה דע דיִוְּ
 הָמָחָלִמ הָשע רּוחְּב ףלא םיִנֹומׁשּו הֶאַמ ןִמָיְנְבּו הָדּוהְי תיִּבדתֶא
 -רַבְּד יַהְיַ> סם :םעְבַחְרְ הָכְלמַּמַה-תֶא ביִׁשָהְל לַאְרׂשִ-ע םֶחְלַהְל
 -ןֶּב םַעְבַחְרְלֶא רָֿא :רמאל םיָהלֲאָה- ׁשיִא והְיֲעַמְׁש-לָא הוהְי
 הָּבּצ :רֶמאָל ןְמְיְנַבּו הָדּוהיִּב לאָרְִׂיהלְ לא הָּוהְ למ הָמלֶש
 ותיִבְ ׁשיִא ּובּוש םָכיַחַאםַע ומֲחְלִת-אָלְו ולעת-אל הָוהְי רַמָא
 תֶכָלִמ ּובְׁשיו הָוהְי יֵרְבְּדתֶא ועַמְׁשִיו הזה רֶבְּדַה הָיְהְנ יִּתַאָמ יִּ

 5 ברא
 -תֶא בי :הָדּוהיְּב רֹוָצָמָל םיִרָע ןֶביו םָפְשּויִּב םַעְבַחְר בש

 -תֶאְו וכושדתֶאְו רּוָצדתיִּב-תֶאְו :עוקְּת-תָאְו םֶטיִעְדתֶאְו םֶחְלְדתיִּב
 שיִכְל-תֶא םִיָרֹודֲאדתֶאְופ :ףיִז"תֶאְו הַשְרַמתֶאְו תַג-תֶאְו :םָלְרע
 הָדּוהיִּב רֶשֲא ןֹוֹוְבֲח-תֶאְו ןּולָיא-תֶאְו הָעְרֶצ-תֶאְוי< :הָקזע-תֶאְ
 םיִדיִנְנ םֶהָּב ןֶתִיַנ תֹוִרּוצְּמַה-תֶא קָּזִחְיַוי* :תוְרּוצְמ יִרָע ןָמְיְנַבְבּו
 םֶקְַּחיְו םיִחָמְרּו תָּנַצ ריִעָו ריִע-לְכְבו :ןייו ןמשו לכַאמ תֹוָרְצִאְו
 רֶׁשֲא םיִוְלָהְו םיִנָהְכַהְוי :ןַמָיְנְבּו הָדּוהְי ליהי דֶאְמ הברה
 -תֶא םיִולה ּבזעְדיִּכ+ :םָלּובְנ"לָּכִמ ויל ּובְצְיִתַה לֵאָרְׂשִי-לְכְּב

 עברי םָתיִגזיכ לורי הָדּוהיל כליו םתוְחאְו םָהיִׁשְג
 םיִלְנעלְו םיִריֵעְׂשִלְו תֹומָּכַל םיִנֲהְּכ ול-דָמעַַוופ :הָוהיִל ןָהַּכִמ ויָנְבּו
 םְּבְל"תַא םיִנָתְּנַה לֵאָרְׂשִי יִטָבָש לֹּכָמ םֶהיֵרֲחֲאְֿפ :הֶׂשְע רֶׁשֲא
 יִהְלֶא הָוהיִל תּל םלָשּרְ ּואְּב לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא הָוהְיתֶא שקל
 -ןֶּב םַעְבַחְר"תֶא ּוָצְמַאְיַו הָדּוהְי תּוְְלַמתֶא ּקזחיניז :םֶהיִתוְבַא
 :שולש םיִנָשְל המ רינד ֶרְְּב וכלה יִּכ שולָש םיִנָשל הָמלְׁש

 -ןָּב תומר" יתַלָחַמתֶא הָׁשֲא םֶעְבַחְר וָל"חקיופ :
 -תֶאְו שּועְידתא םיִנְּב ול ךָלּתוּפ :יִשיְַּב בָאילָאזתּב יליִיִבַא דיִו
 דֶלָתו םלָָבאְ"תּב הָבְעמתֶא חֵקָל ָהיֶרַחֶאְוי :םּהָזתֶאְו הָיְרַמְׁש
 םַעָבִחְר בַהָאְיְַי :לתיִמלָש-תֶאְ אָזיִזתֶאְ ייּתַעתֶאְו הָּיְבֲא-תֶא ול
 -הָנֹומַׁש םיִׁשְנ יִּכ ויָׁשגליִפו לֶׁשְנלְכִמ םּולְׁשְבַאזתב הָכעַמ"תֶא
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 כ יא בוש םיִמָי תָׁשְלׁש ידוע ימָהְלַא רָמאָיַ :ָדָדְבעגְוּונָלֲע
 םיִלְמְע ּוָהְרָשַא םיִנקְנַה-תֶא םֶעֶבַחְר ּךֶלֶמַה ץעְנינ* ס :םָעָה
 -םָעָל ביֵׁשָהְל םיִצְעּוג םָּתַא יא רָמאל יַח ֹוֵתיָהְּב ויֵבֲא הָמלְש יִנָּפִל
 הָּדַה םַעָהְל 'בּוטָל הָיְהְּתי-םֲא רמאל ויָלֵא ּורְּבַדול :רָבָּד הּזַה
 :םיִמָיַה"לַּכ םיִדָבַע ָּךְל ּויָהְו םיִבֹוט םיִרָבִּד םֶהֵלֲא ָּתְרַּבַדְו יםָתיִצְרּו
 ְלְדָּג רשַא .םידָלְיה"תֶא ץעָּנינ ּוהצְעִי רֶׁשֲא םיִנָקְוַה תצעדתַא בֹועַיו*
 רֶבָּד ביִשְגְ םיִצָעְוְנ םָּתַא הָמ םָהְלַ רמי :וינפל םיִדמְעַה ותא
 ְיָבֶא ןתְנ"רְׁשַא לעֶהְמ לקה רמאל יֵלֲא ּורָּבִּד רֶׁשֲא הָּזַה םַעָהדתֶא
 רמאת הָּכ למאל ֹוּתֲא ולְדָנ רָשא טיִדְליה ותא ּוָרְּבַדַוופ "וניל

 רמאל ְּףיֶלֲא ּוְּבְּדִרָשַא םֶעָ
 | ּוניקְעִמ לקה הָּתַאְו ּונְלעְתֶא דיּבְכַה ְיִבֶא

 טבע לַע יָא יָנֲא רַבָּ לע בולע
 ס | :םיִּבַרקעְּב יִנַאו םיטושּב םֶכְתֶא רפי יֿבָא

 רֵּבְד רֵׁשֹאַּכ יִשְלַשַה םויּב םַעָבַחְרְלֶא םַעָהילֶכְו םַעְבְרַי אביי
 בזעיו השק למה םֶגעיַו זיׁשלְׁשַה םיַּ יל ובּוש "רמאל ּךְלַמַה
 םידלוה תַצעַּ םֶהְלא רָבְדינ+ :םיִנָקְוַה תצע תֶא םֶעָבַחְר ּךְלַמַה
 רמאל

 וילָע ףיסא יִנָאְו םֶכלָעְתֶא יִדיִּבְכַה בָא
 :םִיּבַרְקעְּב יִנֲאַו םיטושּב םֶכְתֶא רָפִי יִבָא

 ןעמל םיִהְלֲאָה םֶעַמ הֶּבַסְנ הָתיָהיִּכ םַעָהְלֶא "ףלמה עֶמָׁשאָלְוו
 םַעְבְרְי-לֶא ינולָשַה ּוהיִחַא יב רָּבִּד רשא ורָבְּדתֶא הוהְי םיִקָה
 ובישיו םָהְל למה עמש-אל יב ילֶאְרָשְ לכו :טְבְנְַּב

 רמאָלוְָמַה-תֶא עה
 יִשָידןָבְּב הֶלַחְגְאלו דיִוְדְּב קֶלָח ּונְלהַמ
 דיִוָּד ךתיִב הֶאְר הָּתַע לֶאְרְשי ךיִלָהֶאְל "שיא

 יב םיִָשַַה לֵאָרְׂשִי יגל ס :וילהֲאל לאְרְשְודלְּכ ךלנ
 םֶרֹדֲה-תֶא םֶעְבַחְר ּךָלָּמַה חַלְׁשיו :םֶעְבַחְר םָהיֵלֲע ְּךלֶמיו הָדּוהָ
 םֶעְבַחְר ְּךלָמַהְו תמו ןָבֲא לֵאָרְׂשִיהיגְב וָבומְּגְנ סמהדלע רֶׁשֲא

IRל  | *insc 6 IR 127 DDדע | 7  Vrsל  | “insc 6 JR 12,5 iO5  
IRדיִּבְכַא | 15  mlt MSS Eddדָבֲע | < ג םֶתיֵנֲעַו | צס ג יֵּנָטָק | 14 = 56 8;  
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 2 ב םימיה ירבד 1-4

 בֵהְִּב 'שָבְכְו יאָסְּכַל תוֶלעִמ ששוי* :רוְהָט בֶהֶז ּוהָּפַצְיו לדג
 תֹויָרֲא םִיָנְׁשּו תָבָׁשַה םוקְמלַע הֶּזִמּו הָּזִמ תֹוָריְו *םיזחַאמ אכל
 שש "לע םש םיִדְמֹע תויִרא רֶׂשְע םיִנָׁשּופ :תֹודָיַה לָצַא םיִדָמְע
 הָקְׁשַמ ילָּכ לכ :הָבְלִמַמלָכְל ןכ השענ"אל הָּזִמּו הָּזִמ תלמה
 ףסָּכ ןיא רוִנְס בָהָז ןונְבְלַה רַעְיְדתיִּ לכ לכו בָהָז ּהמלש למה
 שיִשְרֶּת יתוכלְה למל תויָנָאידיּבְ :הָמְסל הָמלֶש יַמיִּב בֵׁשְחְג
 ׁשיִׁשְרַּת תויְנֶא ו הָנאּוְבְּת* םיִנָש ׁשֹולָׁשְל תַחֶא םֶרּוח לידְבַע םַע
 בגג | פ | | :םִיכּוִתְו םיִפוקְו םיִּבַהְנֶש ףָסְכְו בָהָ יתואָשְנ

 ץֶרֶַה יכלמ לכי הכח רֶׁשעְל ץֶרָאָה יכלט לָּכִמ הש למה
 םיִהלֲאָה ןֵתְנירְׁשֲא ֹותָמְכָח"תֶא עמל הָמלְׁש יָנּפדִתֶא םיִשקַבְמ
 תֹומָלְׁשּו בָהָז יִלְכּו ףֶסָכ יֵלְּכ ותָחְנִמ שיִא םיִאיִבְמ םֶהְו+ :וָּבְלְּב
 המלשל יהְיַו55 ם :הֶנְׁשְּב הָנְׁש"רַבְּד םיִדָרְפּו םיִסּוס םיִמָשְבּ קֶשְג
 םיִׁשָרְּפ ףַלֶא רֶׁשְע-םיִנְׁשּ תֹובְּכְרַמּו םיִסּוס תָֹנָרֲא םיִפְלַא תעַּבְרַא

 -לָכְּב לשומ יהיו םָׁשריִּב ֵלָפַה"סעֶו בֶכָרְה רעב סיני
 ןתיני* :םיָרָצִמ לבג רעו םיִּתְשַלְפ ץֶרא"רַעְו רָחָּנַהְִמ םיִכָלִמה
 םיִמָקְׁשּכ ןֵתְנ םיֹוְראָה תֶאְו םנְכאָּכ םֶלָשּוְריִּב ףָסְּכַה"תֶא ּךָלָמַה
 -לָּכִמּו הָמלְׁשְל םִיְרַצִמִמ םיִסּוס םיִאיִצוְמּוי5 :בֶרָל הָלַפְׁשַּברְׁשַא

 -אַלַה םיִֶנורֲחֲאָהְו םיִנשאָרֶה המלָש יִרְבִּד רָמְשּו | = :תָצְרַאְ
 יֵנּוליִׁשַה הָּיְחַא תַאּובְנלַעְו איִבָּנַה ןָתָנ יִרְבּדדלַע םיִבּותְּכ םֶה
 םלׁשוְריִב המלׁש ךלֶמופ :טְבְנֶּב םַעְבְרִי לע הֹוחַה ידי תוזָחבּו
 הרי ויתבא-סע הֹמלָש בּכְׁשיי :הָנׁש םיְִּבְרַא לֶאָרְׂשילְכ"לע
 5 פ ויִתְחַת נב םעְבחְר ךֶלַמו ויבא דנְה ריִעָ

 ְךִלָמַהָל לֵאָרְׂשִילָכ ּואָּב םָכְׁ יִּ הָמבְש םַעְבַחְר לני" 10
 יִנָּפַמ חרָּב רֶׁשֲא םִיְצַמְב יִאּוהְו טְבנְןְּב םַעְבְרִי עמְׁשּכ יהי :ותא
 אביו ול-וארקיו ּותָלְׁשו :םיִרְצַמַמ םַעְבְרִי בָׁשיַ יּדְלמַה הָמלָש
 -תֶא הָשְקַה ךיִבָא+ :רמאל םעֶבֲחְר"לָא ּרַּבַדו לֵאָרְׂשִײלֶכְו םַעְבְרִי
 ןתְנ-רֶׁשֲַא דָבָּכַה וֶלָעִמּ השקה יבא תדובעמ לקה הָּתַעְ נע
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 רֶבָּד םָלָעָנאָלְו ָהיֶָבְּדלְכיתֶא הָמלָש ּהָל"רָנוי :ּהָבבְלםִע הָיָה
 הָמלָׁש תֶמְכָח תֶא אָבְׁש"תַּכְלִמ אָרּתו :הָל דיִּנַה אל רֶׁשֲא הֹמלְשִמ
 ויָתְרָשִמ דַמעַמּו ֹויָדְבע בשומו ֹונָחָלְׁש לכאמוצ :הָנְּב רֶׁשֲא תִיַּבַהְו
 הָנהְי תי הל רֶׁשֲא יותילעו ים ריש יםְהיׁשּוּבלמו

 תיְֵּרמ צח ילדה ב הגה נע הנר תאיר רע
 יֵרְׁשֲאְו ְּךיֵׁשְנַא יֵרְׁשַא :יֵּתְעַמְׁש רֶׁשֲא הָעּומְׁשַה-ילֲע ָתְּפַסָי ָךַתְמְּכְח
 יהי דמקה תא םיִעָמְשְו רמת 2% םיִנָמְעָה הא ּךיִדְבַע

oe eee 

 - הֶאַמ ל ןתַתַ :הקְדְצּו טָפָשַמ uci למ
 רֶׁשֲא אּוהַה םָשְּבּכ הָיָה אָלְו הָרְקִי ןְבָאְו דֶאְמ בֶרָל םיִמָשְבּו בָהֶז
 יָרְבַעְו "םֶריח יִיָדְבַע םנויפ :הָמלְש ּךְלִמל אָבְש-תַכְלַמ הָנְתְג
 ןְבֲאְו יםיִמּנְלַא יצע ּאיִבַה ריִּפֹואַמ בֶהָז איִבַהרׁשֲא המלש
 תיִבְלּו הוהיזתיבָל יתוָלסַמ םיִמּוגלַאה יִצְעדתֶא למה שעיווז :הָרָקִ
 :*הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִנָפְל םֵהָכ ואְרְנ"אָלְ םיִרְׁשִל םיִלְבְנּו תִּנְכְנְךֶלַמַה

 רֶׁשֲא ּהָצְפָח"לָּכ"תֶא אָבׁש" תַּכְלַמל ןֵתָנ הֹמלְׁש למה
 איי ּהָצְרַאְ לתו יִּךַפַהְּתַו ּךְלֶמַהדלֶא הָאיִבָהְרָשַא דַבְלַמ הָלָאְׁש
 תַחֶא הָנָׁשְּב הָמלָשְל אָּב"רְׁשִא בֶהָּזַה לקֶשִמ י יִהְיְוופ ם | :"ָהיִדְבַעַו
 יםיִרְתַה יישנאמ דל :בָהָז יֵרְּכִּכ שָשְו םיִשָשְו תֹוָאַמ שש
 בֶהָז םיֶאיִבְמ* ץֶרֶאָה תֹוָחַפּו ברע יבְלַמלְ םיִאיִבְמ םיִרֲחּסַהְי
 טּותָש בָהָז הָנִצ םִיַתאָמ הָמלֶש למה שַעיו 5 : :"הֶמלשל ףָסַכְו

 תואַמיׁשְלּוא :תָחֶאָה הָנְצַה-לע הלֲַי מוש בָהָז תואמ שש
 יתָחָאָה ןְגְמַה-לַע הָלֲעַי בֶהָז 'תואמ שָלָשי טּוחְׁש בֵהָז םיִנַנָמ
 ןֵׁשיאּפּכ ךֶלִמה שעײוז ם :ןֹנָבְלַה רעי תיִכְּב למה םֶגְּתי
 2 6 rapilsev (רבעל | 4 * cf ad IR 105 | ל > 5 | 8
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 1280 ב םימיה ירבד 9,1—8,6

 תונָּבְסַמַה יֵרְע"לְּכ תֶאְו תלֲעְּביתַאְופ :ַחיִרְבּו םִיִתְלִּד תומוח רוצָמ

 -לַּכו תֶאְו םיִשָרֶפַה יֵרֲע תֶאְו בֶכרְה יִרְעלְּ תֶאְו "המשל ּויָהדִרֶשַא
 ץֶרֶא לָכְבּ ןונבלבו .םָשּוריּב תב קׁשְח רֶׁשֲא המלש קֵׁשֲח
 יח וְרַּפַהְו יֵרֹמֲאָהְו יִּתְחַהְְוִמ רָתֹוּנַה םֶעֶה"לָּכ :ֹוְתְלׁשִמַמ
 םֶהיֵרֲחֲא ּוֵרְתֹונ רֶׁשֲא םַהיִנְּבַמ :הָמַה לַאָרׂשִיִ אָל רֶׁשֲא יִסּובְיַהְו
 םויַה רע סמל ּהמלש םלעיו לֶאְרְשי יִנְּב *םולָכאל רַשַא ץֶרָאְּב
 ותְכאַלְמל םידבעל הָמלָש ןַתָנאל ירׁשֲא לֵאָרְׂשִ ינְּבךןמּופ :הָּזַה
 פ ויִשְרֶפּו וָּבכְר יִרֶשו ףוישילש יִרָשְו ּהָמֲחלַמ יֵׁשְנֲא הָמַהְיַּכ
 םיִדרֶה יםִיָתאָמּו םיִשָמְח הָמלְׁש ךלַמלרֶׁשַ ייִביִצְנַה יִרָש הָלֶאְ
 דיִוּב ריִעָמ המלש הָלָעָה הֹׂעְרַּפ- תַבדתֶאְויי :םֶעְּב
 -ךלמ דיִוָּד תיִבָּב יל הָשֶא בָשַתְדאְל רַמָא יִּכ ּהָל"הְנּב רֶׁשֲא תבל

 פ = :הָוהְי ןורא םָהיִַ הָאָּבירשַא הָמַה ׁשֶרקיּכ לארי
 יגְפִל הָנְּב רֶׁשֹא הָוהְו חַּבְוִמ לע הָוהיִל תולע הָמלְׁש הָלֲעָה ןָאיי
 תּותְּבִׁשל הָשמ תַוצַמּכ תֹולֲעַהְל םִייְּב םֹפ-רַבְדבּו :םִלואָה
 גַחְבּו תָצַמַה גחְּב הָנָׁשִּב םיִמָעְּפ שולָש " תודעומלו םיִשְדָחלְ
 תֹוקְלֲחַמ"תֶא ויִבָאדדיִוְּד טפְׁשִמַּכ דמו :תֹוכְּסַה גַחְבּו תֹועְבְׁשַה
 דגי תַרָשְלּו ללַהְל םֶתּורְמִׁשֿמ- לע םִיולַהְ םָתְדְבַע -לַע םיִנָהְּכַה
 יִּכ רַעָשְו רַעָשְל םתקְלְחַמְב םיִרעְׁשַהְו ֹומֹויְּב םוודרָבְד םיִנָהְּכַה
 םיִנַהְּבַהדלַע למה Se ֹורָס אלו :םיִהְלָאָהְשיִא דיִוָּד תַנָצִמ ןַכ
 יםויַה-רַעי המלש תֶכאָלְמ"ִלָכ כת :תֹורְצאַלְו רֶבּד-לְכְל םילַהְו
 אל פ  :הָוהְי תיִּב 'םֶלָש ֹותלְּכ-רַעְו הָנהְיתיִּב דסּומ

 :םּודֶא ץֶרָאְּב םָיַה תפש-לע תָליִא-לֶאָו רֵבגיְצְעְל המלש ףלֶה
 -םע ואביו םִי יֵעָדֹוי םיִדְבעו 'תֹויְנוָא ויָרָכעדדְִּב יםךּוח ול-חלָשיַו*

 בָהְז רָּכּכ יםיִשָמָחְו תואְמעַּבְרַא םָׁשִמ ּוחְקיו הָריֿפּוא המלש יִרְבַע
 פ  :הׂמלׁש ְךְלַמַהילֲא ּואיִביו

 -תֶא תוסנְל אֹוָבּתַו הֹמלׁש עַמָש-תֶא ּהָעמַׁש אָבׁש-תַכְלִמּוי 9
 םיִמָשְּב םיִאָשְנ םיִלַמְנֹו דֹאָמ דָבְּכ ליחְּב םֶלָשּוריּ תודיִתְב המלֶש
 רָשַאלְּ תֶא 1מַע רּבַדְּתַ הֹמלְׁש-לֶא אֹובָּתנ הָרָקִי ןֵבֲאְו בֶרָל בֶהָזְ
 8 50 6 3 et IR g2r (6X ot ףטסצ (...x | ל :8 )םֶמיִרֲחַהְלְּולֵכְי | 9 * 4
 6 7MSS 630 1 922 | ל 16 18 cf) 698) ילָשְו ויָרָשְו ; 215% 5: וירשו |
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 הֹמלְׁשִלְו דִיִנָרְל הָוהְי הָשָע רֶׁשֲא הֿבּוּטַהילע בל יִבּוטְו םיִחַמְׂש
 :ֹומֵע לֶאָרְׂשְִלּו

 ה"כ תֵאְ למה תּגיתֶאְו הָוהְ תיא הָמלׁש לכי
 הָוהְי אָריו* ַחיֵלְצַה ֹוְתיֵבְבּו הָוהְיתיִבְּב תֹוׂשֲעַל המלַש בל"לע
 םוקָמַּב יִּתְרַחְבּו ףךֵתְלפְת"תֶא יִּתְעַמׁש ל רֶמאּיו הָליֵלְּב המשא
 הנאה רֶמָמ הָיְהִיהאְלְו משה ר ןָהי חַבָז "תבל יל הּגַה

 םיִעְָ היכר וב ִנָפ שקי לְלפְתְ םיֵלֲ יָמְׁשאָרְקנ
 הָּתַעי :םָצְרַאתֶא אָפְרֶאְו םִתאָטַחְל חלְסֶאְו םיִמָשַהְִמ עֶמְׁשֶא נאו
 הָּתַעְו :הָזַה םוקֶּמַה תָלפְתִל תֹוָבְׁשִק נְזֶמְו תּוחְתֶפ יהי לניע
 יָהְו םָכֹוע-רע םָש יִמָש-תּויָהְק הָּזַה תִיְּבַה-תֶא ּתְשּדְקַהְו יִּתרָחְב
 ּךלֶה רָשאכ יֹנפְל ְּךְלַּתיבַא יהָּתַאְוז :םיִמָּיַהלְּכ םש יֵּבַלְו ןניע
 ּורֹוָמְׁשַּת יֵמָּתְׁשִמּו יִקְחְו ךיִתיוצ רֶׁשֲא לָכְּכ "תושעלו ְּךיֵבֲא דיוָּד
 רמאל ךיִבֶא דיו יִּתְַּכ רשאכ ךָתּוכְלמ אֵּפִּכ תֶא יתומיִקַהְוי5
 םּתְבועו םֶּתַא ןּובּׁשַּתםָאְויפ :לֵאָרְשיְּב לׁשּומ שיא ל תַרְּכִיאְל
 םיִהלֶא םָּתְרעו םַּתְכַלַהְ םֶכיִנפְל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יֵתֹוְצַמּו יִתוקֶח
 יּתַתְנירְׁשַא ֵתְמְרַא לַעָמ םיִּתְׁשַתְנּו> :םהל םָתיִוֲחְּתְׁשִהְו םיִרחַא
 יִנָּפ לעמ ךיִלשא משל יִּתְׁשּרְקַה-רֶׁשֲא ּהָּנַה תְִּבַהְד תֶאְו םּהל
 הָיָהירְׁשִא הָּזַה תִיַּבַהְוי :םיִמעָה"לְכְּב הָניִנָשלְ לֵׁשְמְל ּונְנְּתֶאְו
 ץֶראל הָכַּכ הָוהְי הָשָע הָּמַּב רַמֶאְו םשי ויִלָע רעל ןוילע
 םָּהיִתְבַא יִהלֶאו הָוהְידתֶא ּובְזֲע רָשַא לע ּוֹרַמֲאְו== :הָּנַה תיל תאְּזַה
 םֶהָל ווחתשיו םיִרָחַא םיהלאּב וקיזחיו םִיִרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶאיִצוְה רֶׁשֲא
 פ - :תאָּזַה הָעְַהָּ תֶא םַמיִלַע איִבַה ןָּכדלע םּודבעיו

 \7 דוד -ן-

 הָוהְי תיִּבתֶא הָמלֶש הָנְּב רֶׁשֲא הָנָׁש םיִכְׂשֲעוַּמ יהי 8
 םתוא המלש הָנְּב המלל םֶרּוח ןַתָנ רֶׁשֲא םיִרָעָהְוי :ֹוֵתיֵּב"תָאְו
 קזחיו יהָבֹוצ תַמֲחי הֹמלְׁש ל :לֵאָרְׂשִי ינְּביתֶא םַׁש בֵׁשֹו
 הָנְּב רֶׁשֲא תונָּכְסַמַה רעל תֶאְו רָּבְדַּמַּב רֶמְדַּת-תֶא ןְביני :היֵלֲ

 יִרָע ןֹוְּתַּתַה ןוְרוח תיִּבדתֶאְו ןויִלָעֶה ןורוח תיִּבדתֶא ןֶביו :תֶמֲחּב

IO nonn MSS 3+ לכ | 14 3 ef resipéscent (ןורכדתנ) || 17 * 35S [התעו 
PlcaR 94 .6 א( על' rowmons) || 18 1 fit 6 1 95 -יִּתְרַבּד | 20 1 6 6 םָכיֵּת 
et postea 6 67 D2? | 21 12 6 1 9,8 לכ | Cp 8, 2 cf ad 2,2 | 3° 6% Bar 
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 1278 ב םימיה ירבד 6,37--7 10

 ּבׁשִנ רֶׁשֲא ץֶראְּב סֶכְבְלֶא ּוביִשַהְויז :הָבּורְק וא הָקֹוחְר 'ץֶרָא
 ּונְנֲעָה ּונאָטְח רמאל םִיָבַׁש ץֶרָאְּב לא ּנְּנַחְתַהְו י ובָשְו םש
 "רֶׁשֲא ייְבַׁש ץֶרָאְּב םָׁשְפנ"לָכְבּו םּבִל"לָכְּב ְילֲא ובָשְוי :ּונְעְׁשְרו
 רש ריִעָהְו םָתֹבֲאְל הָּתְתְנְרָשַא םֶצְרא רב ּולְלַּפְתֶהְו 'םָתֹא ּבָש
 ןוכְמִמ םיִמָשַהְןִמ ָתְעמָׁשְופ ְדָמׁשִל יִתיְִּבררָשָא תבל תְרחְּב
 מעל ּתְחַלָסְו םטָּפְׁשִמ תיִשָעְו םֶהיִתְִּחְּתדתֶאְו םֶתְלִפְּת-תֶא ףּתְבש
 תובָשק ְךינְזָאְו תוחְתֶּפ * ףיָניֵ אנּויהְי יֵהלֲא הָּתַעפ ְלּואטח רשא
 ּףַחּונל םיִהלֲא הָוהְי הָמּוק הָּתַעְויי :הֶּנַה םוקֶמַה תּלְפְתַל
 ְךיָדיִסֲתְו הָעּוׁשְת שבלי םיִהלֲא הָנהְי ךיִנַהְּכ ְּךּנִע ןָחֲאְו הָּתַא
 יֵדְסַחְל הָרְכְז יִּדֲחיִׁשִמ יִנָּפ בָשָּתִד לא םיִהְלֶא הָוהְי< :בּוטב ּוחְמְשי
 הֶדְרִי שָאָהְו ללַּפְתַהְל ּהמלש .תולְַכּוי ל ס  ִָּדְבַע דיְִ
 :תיְּבַה"תֶא אל הָוהְי דֹובְכּו םיִחְבְזַהְו הָלֹעֲה לַכאְּתו םיִמָשַהְמ
 -תֶא הָוהְידוְבְ אמי הָוהְי תיּבדלֶא אובל םיִגַָּבַה לבי אָלְו

 -לע הָוהְי דְבְכּו שאה תֶדְָּב םיאר לַאְרְו יְִּבולָכְי :הָנהְי תיב
 הוהיל תוָדוהְו ּווחְּתשיִו הָפְצְרֶהְלַע הָצְרַא םִיֿפַא ּועְרְכִיִנ תִיָּבַה
 יגל חַבְָז םיִחְבְז .םעֶהלְכְ למה :וּדְסַח םֶלּועְל יִּכ בוט יִּכ
 םַנְׁשּו םיִרָשָע רֶקְּבַה חַבָתֶא ּהמלָש למה חַבַז5ִ ם :הָוהְי
 למה םיִהלֲאָה תיִּבתֶא ּוכְנחִיַו יִַלֶמ םיִרְשֲעְו הֶאְמ ןאצְי ףַלֶא
 ריִשדיִלְכְּב םיולהו םיְִמֹע םֶתּורְמְׁשִמ לע םיִיהְכַהְו :םַעָהלָכְו
 לֶלַהְּב ּוּדְסַח םֶלועלדיכ הוהיל תודהל ךלָמַה ידיָנְּר הָׂשְע רשאי הָוהְ

 :םיִדָמְ לאְרָשּוכְ םֶלְנְנ 'םיִרצְצְחַמ יִנָהְכהְ םָדָיִּב די
 -יִּכ הָוהְיייתיב ונפל רֶׁשֲאי רֵָחָה ךופתֶא המלָש שדקיוז

 -רֶׁשֲא תֶׁשֹחָּנַה חֵּבְזִמ"יְּ םיִמְלׁשַה יֵבְלָח תֶאְו תולעָה םֶָש הֶׂשֲ
 :םיִבְלֲחַה"תֶאְו הָחְנַּמַה"תֶאְ הָלעֲה-תֶא ליִכָהְל לוי אל המלְׁש הֶׂשָ

 ומע לָאָרְשִילְכְו םימָי תַעְבַש איהה תַעְּבגְחה-תֶא הָמלש שי"
 יִניִמָשַה םוּיּב ּושַעְיַופ :םִיָרְצִמ לחנדדע תַמֲח אֹובָּלִמ דֶאְמ לדג לָהָק
 :'םיִמָי תַעְבְש גָחָהְוי םיִמָי תב ּלשָע תַכְזִּמַה תַּכְנֲחִיְּכ תֶרָצֲע
 םָהילֲהֲאְל םַעָהְתֶא חלש יִעיִבָשַה שֶדַתַל ּהָשלָשּ םיִרָשָע םויְבּווס

 6 ל 65% 1 846 + ביואָה | 38 * 16 6 םֶהיֵבְׂש R:( 848 םָהיֵבֵיֹא
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 לֵאָרְׂשִי הע ףגָ"םֲאְוZו ס תק es תֶתָל קידצ קיֶּרְצַהְלּו

 תאטחל גחלסו םִיַמְׁשַהיִמ עֶמְׁשִּ הָּתַאו> :הָּנַה תב ירינַפְל

 :םֶיִתְבַא"ְו ֶהָ' הָּתְתנ"רׁשַא הָמְֲָה"לֶא םְֹוביׁשהְו לֶאָרְׂשִי מ
 לְלּפְתַהְוְךֶכיּואְטֲחְי יִּכ רַמְמ הָיְהִיִאלְו םִיָמׁשַה רֶצְעַהְּךי* ם

 :יםגעת יכ ןּובּוׁשְי יםֶתאָטַחְמ ְְמְׁש"תֶא ּוֵדֹוהְו הָּנַה םּקָּמַהלֶא
 לֵאָרְשִי ָּךֶמעֶו 'ִיִלְבַע תאַּטחְל ָּתְחַלְסְו םיִמָשַהי עֶמְׁשִתוהָתַאְוז
 ךֶצְרִא"לע רָמְמ הָּתְַתְנְו ּהָבוכְלי רשא הָבֹוטַה ְּךרָנַהלֶא םרות יכ
 יִּכ רֶבָּב ץֶרָאְּב הָיָהְיְיִּכ בָעְר5ַ ם :הָלחְנֶל מל הָּתְתָנרֶשַא
 "ץֶרֶאְּב יביא ול"רצי יִּכ הָיָהְי יִּכ ליִסָחְו הֵּבְרַא ןֹוקְרַו ןופְדש הָיְהְי
 יהָיְהְי רֶׁשֲא הָנחְִ"יָכ הלָפִּת"לכיפ :הלֲחַמלכְ ענָגלְּכ ויָרְעְׁש

 וֿבאָכַּו ענני שיִא דו רשא לֶארְׂשִי ךע לֵבלּו םִנאֲה"לכל
 ְךֶתְבַש ןֹוָכְמ םִיַמׁשַהְְִמ עמְׁשּת הָּתַאְופ :הָּזַה תִיַּבַה"לֶא ויָּפַּכ שֶרֶפּו
 הָּתַאדיִּכ ֹובָבְל-תֶא עֶדַּת רֶׁשֲא יֿפרדִלְכְּכ ׁשיִאָל הָּתַתְנְו תְחלְסְ
 יִחיֵכָרְדַּב ּתכָלְל ךּואְריִי ןֵעַמְל: :םָרָאָה יֵנְּבִי בָבְלתֶא ָּתְעַדָ בל
 :ּוניתבַאל הָּתַתָנ רֶׁשֲא הָמְדֲאָה ינפ"לע םייח םֶהדרֶשא םיִמָוַהדלָּ

 ץֶרָאמו אָבּו אּוה לֶאְרְשי ךמעמאל רֶׁשֲא ירכנַה-לָא םַנְוי ם
 ואָבּו היונה עורו הָקזַחה הדיו לּודְגַה ָּךְמַׁש ןעמל הקוחר
 בש כמ םִימָשַהְְִמ עָמְשִּת הָּתַאְו :הָּזַה תִיְּבַהְדלֶא לָלַּפְתַהְו
 ץֶרָאָה יִמַעְילָכ ּועְדָי ןעָמְל יִרָכְּנַה לא אָרָקיירׁשַ לָכְּכ ָתיִשָעְ

 -לע אנ ֶסשיכ תעלו לֵארשְִךטעּכ תא הֶארלְּךָמש-תֶא
 ויָביָא-לע הָמְחְלַמל ְךמע אָצְיְדִּכ< ם :יִתיִנְּב רֶׁשא הּזַה תיַּבַה
 ְּתְרַחְּב רֶׁשֲא תאזַה ריִעָה ְּךָרָּד לא ללַּפְתַהְו םָחְלָשּת רֶׁשֲא רַב
 םֶתְלפִּת"תֶא םִיַמְׁשַהְְןַמ תְעַמְׁשְו :ףמשל יִתנְּבירׁשַא תִיָּבַהְו ּהָּב
 רֶׁשֲא םֶדָא ןיִא יִּ ךְלואָמֲחִי יִכ6 :םַטָּפָשַמ תיִשָעְו םֶתָּנִחִּת"תֶאְו
 -לֶא םֶהיִבוש םּוָבָשְו בוא ינָפל םָּתַתְנּו םַב יִּתְפַנֲאְו אָטַחְיְאל

=m: 

 24 * ות 833 רֶׁשֲא | * גת + ְךֶלַא | * ות ףיִלַא | 25 * ל >18 84 |
insc GY] |8,35 'ִמּו | * 1 6 69 םָּנעִת | 27 *  mlt MSS Edd 630 rR26 * 1 6  

(karévavri pr28 *1 6 6 1 8,37 וביא | ל 1 6 6  | fapל 1 6 זמ 8,36.  
 016 ןווסצ) 135 TN | 29 * 16 6 לכו | ל 16 {rR 8,38 A גת ובָבְל עַנָנ|
 30 pl MSS 3 IR 830+ לכ | בז < IR 8,400 cf 6 | 32 8 41/42 + ְּדמַׁש
 -תֶא ןועמשי יִּכ | 33 *' גת 843 'ִמ ׁשַה | 34 ות 844 הוהילֶא | 35> 8

 5 | 36 5 65% kai ח0105666 ד



 1276 ב םימיה ירבד 23—6,9

 יִפ תיָּבַה הָנְּבִת אֶל הָּתַא קרי יִָּבְבְל"ִע הָיָה כ ָתֹוביִטַה יִמְשל
 -תֶא הוהְי םָיַופ :יָמְׁשִל תִיַּבַה הָנְבִי-אּוה ְּךיֵצָלֲחַמ אָצויַה נב
 לֵאָרְשִ אַּפִּכ-לעו בשא יִבָא דיִוָּב תַחַּת םּואְ רֵּבְד רֶׁשא וָרְבִּ
 םיִשאְויי :לֶאְרְשי יֵהלֲא הָוהְי םֵׁשְל תִיַּבַה הָנְבֶאְו הָוהְי רָבּד ֵׁשֲאּכ

 :ילאְרְשַי יב" תֶרָּכ רשא הוהְי יִרְּב םֶש"רֶשַא ורָאָה"תֶא םָׁש
 לֶאָרְִׂי לֵהְק"לְּכ דֶגַג הוהְי חַּבְזִמ יִנָפְל ירמיה

 יהָרְזעַה ךוְְּב והָנְתְִו תֶשחְנ רּכ המלָש הָׂשע"יכיי :ויָפַּכ שרפו
 דֹמֲעיו ותְמוק שוֶלָש תּוּמַאָו ובָחְר תומא שָמָחְו וּפְרֶא תומא שָמֶח
 יהָמיֲמְׁשַה ויַּפַּכ שפי לֶאָרְׂשִ לֵהְקילְּכ דג כרבע ּךְרְביו ויִלָע
 רמש ץֶרֲאָבּו םִיַמְׁשַּ םיִהלֲא ד ְךֹומַּכ"יא לַארׂשִי יֵלֲא הֶנהְי רַֿמאיַווצ

 ְתְֿמְׁש ריי םָבלִלְכְּב נפל םיִכָלְַה לבעל ָחַהְו תיִרְּבַה
 ָתאָלַמ ְּךְדיְבּו יִפְּב רֵּבַדְּתו ול ָתְרַּבְּדרַׁשַא תֶא יִבָא דִיָד ְִּבַעְ
 יָבָא דיִנָד ָּךֶּךְבַעְל רמש לֵאָרְׂשִ .יהלֲאוהָוהְ הע :הָּנַה םִוַּכ
 אַּפַּכ-לע בשוי יִנָפְלַמ שיא דל תכיל רמאל ול ָּתְרַּבִּד רש תֶא
 כלה רֶׁשאַּכ יִתְרותְּב הכלל םֶּכְרִּדתֶא יב ומשא קר לֶאְרְשי

 הגה ראק" % יםָרָאָה"תֶא םיִהְלֲא בשו םנְמֲאָה רָב :ריודל
TNT 

 :יִתיִנְּב רשא הָּנַה תיַּבַהְיִּכ ףא ךולּכלכי אל םִיַמְׁשַה יַמָׁשּו םִיַמְׁש
 הָּנִרָה- -לֶא עָמְשל י יִהלֲא הוהְי ֹותָנֲחִּת-לֶאְו בע תלפּת-לָא ָתינָפּוופ

 תות יי ויהי נפל ללּפְתמ ךְע רֶשֲא הלפְתַהלָאְ
 ּךְְש םישְל ְתְרֿמָא רשא םֹוקְמַה-לֶא הָללְו םמי הֶזַה תבל
 :הָּנַה םוקֶמַהְלֶא בע לֵלּפְתִי רֶׁשֲא הָלְפְּתַהדלֶא עּומְׁשְל םֵׁש
 -לֶא ּולְלַּפְתִי רשא לֶאְרְשְי ּךמִעו ףדבע יָנּונֲחּתילֲא ָּתָעַמָשְויי
 ָתְעַמְׁשְו ימוַמְׁשַהןמ ךּתְבְׁש םוָקְמִמ עֿטׁשת הָּתַא הָּנַה םֹוָקַּמַה
 ותְלַאהְ הָלֶא וְבְדיאָשְנְו ּוהָעְרָל שיִא אַטֲחייםֲא :ָּתְחַלְסְ

 ד

 םיִמָשַהיִוִמ עָמְשַּתוהָּתַאְוי :הָזה תב ְךֲחבְִמ יִנָפַל יהָלֶא אָבּ
 ּושארְּב ָּכְרַּצ תַתְל 'עָשְרֶל בָשָהְל ףיֶרְבֲע- תֶא ָתְמפָשְו "תשע

3 

rR aliter |ל-ל  || Dipg1 8,21 אל R18 8,19 םָאהיִּכ | זצ *  Seb pl MSS9  
f13 |13 >1R |3 זז + םיִמָשַה  Ms1 3,22 + המלש | ל MS $ IR12°  
4MSS 63 IR 826+825 יִנָפָל 65 יִמְשְּב | 17  b 6/00% ro0 6000 | 16 1R 

 א( | IR827 || 19g IR<8° 8 6 + םִויַה | 20 ~ IR 8,29 יִמָש הָיְהִי |
 גז * 1 8,30 תַנֲחַּת | *-* 15 'שהדלָא . . .םוקמלָא | 22 * ג 83ז רֶׁשֲאזתֶא |

 5 שג15 אשנו || < 1 הלאָּב | 23 * > R: 832 | = 1 6 15 עשר עיִׁשְרַהְל.
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 -אל רֶׁשֲא רֶקָבּו ןאצ םיִחְּבַזְמ ןירצק ינפל ריֵלֲע םיִדָעוּנַה לֵאָרְׂשִי

 -לֶא הָוהייתיְִּבןורַא-תֶא םיִנֲהְֿה ואיבוד :במ ּנָמִ אלו רפי
 :םיִבּורְכַה יֵָנּכ תַחָּת-לא םיִׁשְדָּקַה ׁשְדָק"לָא תִיָּבַה ריִבְּדִלֶא ֹוָמֹוקְמ
 םיִבּורְכַה ּקֿכִיַו ןֹורָאָה םֹוָקְמ-לע םִיפָנְכ םיִׁשְרְפ םיִבּורְכַה יָה
 םיִּבַה יֵׁשֹאָר ּואְרִיַו םידּבה וכיִרֲאופ :הָלְעָמְלַמ ויִדּב"לַעְו ןוָרָאָה"לַע
 םּוָיַה דַע םָׁשייִהְיו הָצּוִחַה ּוָאְרִי אָלְו ריִבְּרַה יפיע ורָאָהְְִמ
 רֶׁשֲא יבָרחְּב הָשמ ןֵתְנירְׁשא תוחלה יִגָש קר, ןורֲאָּב ייפ :הָנַה
 תאָצְּב יִהיווי ס :םִיָרָצִמִמ םֶתאצְּב לֵאָרְִׂי ינְּבימע הָוהְי תַרָ
 רֹומְׁשְל ןיִא ּושְְּקְתַה םיִאְצְמַּנַה םיִנֲהְּכַהלַּכ יפ ׁשְדָקַהִמ םיִנָהְּפַה
 םהיִנְבְלְו ןותדיל ןֶמיַהְל ףסאל םֶלָכִל םיִרְרְשִמַה םיולְהְ :תֹוקְלֲחמְל
 יחָרְזִמ םיִדָמְע תורנְכְ םיִלָבנַבּו םִָתְלְצְמְב ץוב םיׁשְּבְלמ םֶּתיֵחַאַלְו
 יהי :תוְרְצְצַחּ יםיִרָרְצִחַמ םיִרְשְעְו הָאַמְל םיִנֲהְכ םֶהְמָעְו ָתָּבַזִמל
 תודהלו לְלַהְל דָחֶא-לוק ַעיִמָשַהְל םיִרְרְשִמלְ יםיִרצְצַח מל דָחֶאְּכ
 לָלַהְבּו רישַה יֵלָכְבּו םיִתְלְצמְבּ תּוְּצצַחַּב לוק םיִרָהְכּו ּהָוהיל
 -אֶלו :הוהְי לת ןֵנע אָלְמ תִיְּבַהְו יִחְסַח םלועל יּכ בוט יִּ הוהיל

 -תֶא הָוהי"רובְכ אָלְמ"יִכ ןְֵָה יגפִמ תֶרָשל דע םיִנהכַה לכ
 הָמֹלְׁש רַמָא ואי 6 פ :םיִהלֲאָה תב

 :לָתְרעַב ןְָֹשִל רַמָא | הָוהְי
 :םיִמָלוע ְּךְּתְבִשִל ןוכָמּו ּךִכ לֶבֶז-תיִב יִתינְּב נאוי

 לֶאָרְׂשִי לָהְק"לָכְו לֶאָרְשִי לֵהְק"לְּכ תֶא רבי ויִנְּפתֶא ְךֶלָמַה בפי
 דיִוָּד תֶא ויֿפְּב רֶּבִּד רָׁשֲא לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי ְּךָרְּב רֶמאינצ :דמוע
 ץֶרָאַמ יֵּמַעדתַא יִתאֹצֹוה רֶׁשֲא םִיַהְדְזִמ :רָמאל אָלַמ ויְדְיַבּו יִבָא
 תויָהְל תִיָּב תֹונְבְל לֶאְרְשְי יטבש לפִמ ריֵעְב יִּתְרַחְבאְל םִיַרְצִמ

 בָא לֲאָרְׂשִי ימעדלע ריִגָתְִהל שי יּתְרתָב"אָלְוי םש יִמְש
 :לארשי ימַע-לַע "תויְהל ריֹוָדְּב רֵחְבֲאְו יש יִמָש תֹויָהְל םלָשּוריִּ

 תב תל כל הָיָה רשא ןעל בא טְלֲא הי ראי
 6 1R 85+ 1תֶא | 8 זז 87 וכסיו | g * 1 6 6 51185 6 ג 88 שָדקַה |

ins 6 IR 8,96ל  || (P+ év atti)ּויָהִיַו | זס * 6 60ףא6  pl MSS 686 ikל ] 6  

K ₪36 1, 15,24 |יא (דָנָנָמ?) | ל 0 םיִרצָחַמ,  Grתיִרְּבַה תוחָל | 12 3  

Cp 6,2*1R 31, 15,24 || = 16 6 דובָּכ ןנע |  cfadםיִרָצַחְמְל א  Q13 *  
IR 8,16 3A | 6 *° >6F, totusודיבו | 5/6 ** >  IRBsהנָּב | ל זת 'מ | 4  

v 6 >8MSS || 6 * 3155 38+. 
82* 



 1274 ב םימיה ירבד 06

 תֹוכְבְׂשַהְו םיָּתָש םיִדּומעָה שאָר-לַעיתוָרְתְּכַהְו תָלְנַהויםִיַנְׁש םיִדּומַעַי
 :םידּומַעַה ׁשאָר"לע רֶׁשֲא תֹורָתְּכַה תֹוָלְ יִּתְׁש"תֶא תופָכְל םִיַּתְׁש
 םיִנֹוּמַר םיָרּוט םִינָש תֹוכְבְׂשַה יִּתְשל תֹוִאַמ עָּבְרַא םיִגומְרְהדתֶאְו
 ינפ-לע רֶׁשֲא תורְתְּכַה תל יִּתְׁשדתֶא תוכל תֶחֶאָה הכבשל
 :תֹונכַמַה-לע הָׂשְע תוָריִּכַהתֶאְ הָשַע תֹוָנֹכּמַה-תֶאְווצ :םיִדּומַעָה
 תווריִסַּהתֶאְו< :ויָתְחַּת רֶׁׂשְע-םִיַנְׁש רֶקְּבַהתֶאְו דָחֶא םֶיַהדתֶא5
 למל ריֵבָא םֶרּוח הָׂשְע יָהילְכלכיתֶאְ יתֹונְלְזּמַהתַאְו םיִעְיַה-תֶאְו
 ְךְלֶמַה םֶקֵצְי ןֵּרְריַה רכבל + יִקּוַמ תֶׁשְחְנ הָוהְי תיל המלְׁש
 םִלֵּכַה-לְּכ הָמלְׁש שַעָיַניי :יֹהָתָדרְצ ןיִבּו תוס ןיִּב הָמְדאָה יֵבֲעּב
 המלש שעיוופ פ :תַׁשְחָּנַה לָתׁשִ רֶקְחְנ אל יִּכ דֵאַמ ברל הָלֲאָה
 תֹוֹנֲתְלׁשַה-תֶאְו בָהְּזַה חֵּבְזִמ יתַאְו םיִהְלָאָה תיּב רֶׁשֲא םֵלָּכַה-לְכ תַא
 טפט םָרעֶבְל םֶהיתרְגְ תורנֶמַה-תֶאְויי :םיִנָּפַה םֶחָל 'םהילעו
 אּוָהי בָהְז םִיַחְקלַמַהְו תֹוָרֵנַהְו חַרֶּפַהְוי :רּונָס בֶהֶז ריִבְּדַה ינָפל
 בָהָז תּתְחַמַהְו תּפַּכַהְו תוקָרזמַהְ תֹורּמומַהְ== יִבַהָ תֹולְכַמ
 ייֵתְלַרְו םיִׁשָדָקַה שרל תויָמיִנָּפַה יויָתְותְלַ תִיָּבַה חַתפּ רוס
 יתָׂשֲע-רׁשַא הָכאָלּמַה"לְּכ םלָשַּתַוי 5 פס בה לכיהל תִיְּבַה
 ףָֹּכַה-יתֶאו ויִבָא דיִוָּדו ישדְקתֶא המלָש אָבִיַו הָוהְי תי המלְש
 ּפ :םיִהלֲאָה תיִּב תֹוְרָצֲאְּב ןתְנ םילְכַהלְכ"תַאְו = בֶהּזַה-תֶאְו

 תֹוּטַּמַה יָשאְרילּבתֶאְו לֶאְרשְי ינקזי-תֶא המלש ליָהְקי וא
 -תיִרָּב ןֹוָרֲאתֶא "תולעהל סְלָשּוריְלֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבל תּוָבָאָה יִאיִשְנ

 לֵאָרׁשִי שיאי למלא לָהּ :'ןויצ איה ריוָד ריעַמ הָוה
 סָיְלַה ּואְשִיִנ לֶאָרְׂשִי ינְקז לָּכ ואביו :יעְבָשַה שֶדְתַה אּוָה ָחְּב
 שֶרְקַה ילָּכְלָּכ-תֶאְ דעומ לָהְאתֶאְו We ולעיר ןרָאה"תא

cf IR | 61 יָנָש?)  nib | 13 6 érdvw; dl? (velּפַה ' lciR7ar2  
 IR לה רֶׁשָע 6 הָרָׂשַע + 6 | 15 18 7,44 'אָה | 16 *1 תוקְרְזִמַה ( זז <

VarS( :8) םיִלָּכַה | = ו יִבָא 5 212 | 8% טרממ | 17 ° cf7,45 | ל 16 9  
 יבעב ג 7,46% הַבֲעַמְּב | * גת ןָתְרְצ | 91 R: 748 תא | * גת ןָח--

ar > 18 (2MSS nib) | 22° 18 7,50 +וָלֲָע רשֲא | 20 ** > 1 |  
 תוּפָּסַהְו | = 1 cf ג 'ִדְל תִיַּבַה תותפו || < 1 יתלדלּו cf a4 18 (4 דל |

prb sic 1 (trsp ° adתֶא; - IR51 + ךֶלַמַה | ל 30*69  Cp 5,1“ 1IMSS IR), 
 בהמ | < 18MSS 6553 IR |2°2MSS< 678 + לכ | ל 8 רב (5* = (al | בג
 82 + םיִנָתַאָה חַרָיְּב 1 קזמ 4 | 4 ז 8, םיִנֲהּכַה | 5 5 :ת 84 ּולעיו | *6

 24MSS Vrs IR 'הו.
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 םיָדָמְע םֵהָו םיִרָשָע תֹוָמַא םיִשְרפ הָלֵאָה םיָכּרְּכַה יִפָנַּכיי :ירֲחֲאָה
 ןֵמנְרַאְו תָלְבְּת תֶכרֶּפַהתֶא שעיוי+ :תִיָּבַל םֶהיֵנְפּו םָהיֵלְנַר"לע
 םיָרּומע ּתִיַּבַה נפל ׂשַעופ ס :םיִבּורְּכ ויָלָע לעינ ץּובּו ליִמְרַכְו
 תומא יושאר-לע-רֶׁשא תֶפַָהְי ּךֵרֶא יִׁשָמְחְו םישלש תומא םיִנָש
 םיִדָמַעָה ׁשאָר"לַע ןַתַו ריֵבְּדּב תּורְׁשְרׁש שעינפ סם :שָמָח
 נפל םיִדּומַעָהְתֶא םקיַגיז :תוְרָשְרַשּב ןַתיו הֶּאַמ םינומר שי

 םֵׁשְו ןיכְי יִניְמְיַה"םש אָרְקִיַ לאָמְׂשַהְמ דָחֶאְו ןימְנַמ דָחָא לָכיִהְה
 ספ ּוזַעּב יִלאָמָשַה

 ֶבְחְר הָמִא םיִרְׂשֲעְו וּפְרֶא ּהָּמַא םיִרָשָע תֶשחְנ חֵּבְזַמ שעיוי 4
 ותָפְׂשִמ הָּמַאָב רֶׂשֲע קָצּומ םִיַה"תֶא שעיו* ם ייִתְמּוק תֹוָמַא רֶׂשֲעְו

 הָמַאָּב םיִשלָש ֹוֵקְו ותָמְּק הָמאְּב ׁשמָחְו ביס ולֹנָע ותְפֶשלֶא
 םיָבְבֹוס יִביִבְסיביִבְס ול תַחַּת יםיִרְקְּב תּומְדּו :ביִבָס ותא בסי
 ירָקְּבַה םירוט םִיַנְׁש ביִבָס םָיַה-תֶא םיִפיִקַמ הָּמֲאְּב 'רָשָע ותא
 הָנֹוֿפְצ וםינפ הֵׁשלׁש רָקְּב רָשָע םיִגָשדלַע רועי :וָּתְקְצְמְּב םיָקּוצְ
 םִיַהְו הָחּרְזִמ םיִנּפ הָׁשלְׁשּו הָּבננ םינפו הָשלֶשּו הָמַי םיִנפ הָׁשֹולְׁשּו
 הׂשעַמְּכ ותְפָשּו חַפַט ֹויְבָעְופ :הָתְיְּב םֶהיֵרֲחַא-לְכְו הֶלעמלמ םהילע
 פ ּליִכָי םיִפָלֲא תֶשְלש םיִּתַּב קיזחמ' הגשש תַרָפ סוּכתַפָש
 הָצֲחְרְל לוַאמְׂשִמ הֵׁשַמֲחַו ימי הֶשִמַח תי הָרָׂשֲע םירֹויְּכ שעײופ

 סב ינהל הָצחְְל םיְו ב וחיי הָלְועָה השמת ָתְ
 ןיַמִָמ ׁשֵמֲח לָכיִהְּב תי םָמָּפְשִמְּכ רֶׂשֲע בָהָּזַה תֹוָרֹנְמ"תֶא שעיוז
 הָׁשְמֲח לָכיֵהְּב הניו הָרָׂשֲע תונֲחְלש שעינ* ס :לואָמְׂשִמ ׁשַמֲחְו
 רצח שעיופ ס :הֶאמ בָהְז יָקְרְזִמ שעיו לואָמָשמ הׁשִמֲחו ןיִמְיִמ
 :תֶשְחְנ הָּתִצ םָהיֵתֹותלְַ הֶרזעל תוָתְלְּ הָלּודְגַה הָרֶזעָהְו םיִנֲהְּכַה
 פ יהְּבְנֶג לוָמַמ הָמְדָק תיִנָמיַה יְתַכִמ ןתְנ םיַה-תֶאְוופ

 יםליח לכו תֹוקְרזּמַה"תֶאְו םיענַה-תֶאְו תוִסַה"תֶא יםּוח שעוויי
 :םיִהלֲאָה תִיְבְּב הָמְלֶש למל הָשָע רש הָכֹאְלְּמַה-תֶא תושעל
 12 * + MSS דָחֶאָה | 15 * >65%55 ; 8 18 || ל 69 501 םֶשארְו; 1 םָשאר

 קזס ושאר | 16 זק דיִבְרֶּב 0), גו רָּבְכִמ | ז7 0 יִנָמַה, א יִניִמַה | 6ק 4,
P56 IR | © frt crrp;םיִעְקַּפַה |  et postea37[ ב 1 6 זז 7,24 םיעקּפ  QF 

 cf ad 1JR || 5 °° IR 7,26 ב םִיַּפְלַא; lfrtc 6 הל (ּנָל-) pro ליכו | 6 6

 יו? 8 3 120 || ro * ins 6 71155 6 IR || (c al accent) 7,39 תיִּבַה | ל IR בָנָנ |

‘SYתסממ 5  * | * cfזז * = יִבָא םרוח 16; 212 || * % םריָח, 0 םֶרּוח  
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 1272 / ב םימיה ירבד 3,12—2,14

 ןמנְרַאּב 'םיִצעְבּו םיִנָבֲאְב לָוְרִּּב תֶׁשֹּנּב ףָסָקַבּובָהְזּב תֹושְעַ
 תֶבֵׁשֲחִמלְּכ בֵׁשְַלְו ּותַפלְּכ התפְלּו ליִמְרּכבּו ץּּבַבּו תֶלָכְתַּב
 םיִָחַה הָּתַעְו< ְּיִבֲא דינָּד יָנֹדֲא יּמְכֲחְו ְךיֶמְכֲח םִע לת רַשַא
 ּונְחַנַאֹוי :ויְדְבעל חַלֶשי ינדא רַמָאדרַָשַא ןייַהְו ןָמָשה םיִנעָשַהְ
 ופי םידלע תָֹֹסְפַר בל םָאיִבְנּו ְְרֶצדלֶכְּכ ּונְבְלַהְִמ םיִצַע תְַכְנ

 םיִשְנַאָה"לְּכ המלָש רַעְפני ס :םָלׁשְּי םָתֹא הָלעּת התו
 ויָבֲא דיִנָד םֶרפְס רַׁשֲא רֶפְסַה יִרָחֶא לֵאָרְׂשִי ץֶרָאְּב יֵׁשֲא םיִריָּגַה
 שעירול :תואַמ ששו םיִפְלַ תֶשלְשּו ףלֶא םיִׁשַמֲחְו הָאַמ ּואְצַמיַו
 םיִפְלַא תשְלְׁש רֵהְּב בצח ףֶלֶא םיִנֹמׁשּ לָּבס ףלֶא םיִעְבָש םָּהַמ

 :םָעִָתֶא דיִבַעקָל םיִחְצַנמ תואִמ שש!
 היִרומַה רֵהְּב םֶלָשּוְריִּב הָוהְי-תִיַּב"תֶא תוָנבְל המלָש לָחָיַוַי 8

 ןגְרָא ןֶרְנּב דיִוָּד 'םוקְמְּב ןיִכַה רָשַא" ּוהיִבֲא דיִוָדָל *הֶאְרִנ רֶׁשֲא
 :ּותּוכְלַמְל עַּבְרַא תַנְׁשִּב יֵנְׁשַּב יָנָשַה שֶרָחַּ | תובל ל :יָחּובְיַה
 הָּדמַּב תומא ְּךְראָה ז םיִתלֲאָה תיָּבדתֶא תוָב המלש רפה הָלֲאְו
 -לע שא יםָלּואָהְו+ :םיִרְׂשֲע תומא בַחָרְו םיִׁשׁש תֹומַא ּהָנּוׁשאְרָה
 הֶאַמ ּהָבְגַהְו םיִרָשָע תומא תּיַבַה- בחר ינּפדלַע יִּרֲאָה יִנָ
 ּהָּפִח לונה תִיְּבַהי תֶאְו5 :רֹוָהָט בֶהָז הָמיִנְּפִמ ּוהַּפֹצִיַו 'םיִרשַעְו
 ףציו5 :תֶרָשְרשו :םירמת ויָלֲע ליו לבוט בֶהָז והָפַחִיִנ םיִׁשֹורְּב יץע

 -תֶא ףוז :םִיוְרּפ בהֶז בָהְהְ תֶרָפִתַל הָרְקִ ןבֲא תְִּבה"תֶא
 -לַע םיִבּורְּכ חַּתַפּו בָהָז ויָתֹותָלַדְו ויִתוריקְו םיִּפַּסַה תֹוָרְקַהי תיַּבַה
 -בַחְר ינּפ-לַע פרא םיִׁשְדָּקַה שֶדְקדתיִּבדתֶא שעיר :תוריִקַה
 םיִרָכַכל בוט בֶהָז ּוהָּפַחְיַו םיִרָשָע תומא ּוָּבחְרְו םיִרְׂשֲע תֹוּמַא תַיַּבַה
 תּילעֶהְו בָהְז םיִׁשַמֲח םיִלָקְׁשל תֹוָרְמְסַמַל לָקְשִמו :תֹואַמ שש
 הָשעמ םִיַנְׁש םיִבּורְּכ םיִשְדְקַה ׁשֶדָקתיִבְב שעפויפ :בָהָז הפח
 םיִרָשִע תֹומַא םָּכְרֲא םיִבּורְּכַה יִפְנַכְוי :בָהָז םָתֹא ּופִצִיַ םיעפעצ
 תֹומַא תֶרָהַאֲה ףנְּכַהְו תיבה ריקְל תעָגמ שמח תומא דַחָאָה ףנָּ

 ׁשֵמָח תֹוָמַא דָחֶאָה בּורְּכַה ףֹנְכּוי= :רַחַאָה בָרְּכַה ףֵנְכל עיֿנמ ׁשמָח
 בּוְרְּכַה ףֵנָכִל הָקַבְּד ׁשֵמָח תֹוָמַא תֶרָחַאָה ףֵגְּכַהְו תִיָבַה ריָקְל עיִּנַמ

?Plcטשטוש || 16 6 + 21 | כ 3, 1 * 15 6 6 הוהי |  kai13 6+  
| *6,3 1 ]6 5 4 | Earo689 | 3 6 ק dl 6 3MSS639 ןיִכָה רֶׁשֲא םוקָמַּב | 2  
 5-5 1 61 18) 1ּּכְרֶא הָּמַא םיִרָשע תּיַּבַה לָכיַה | 10 ה 58 941 תומָא 'גהו
 'ישע | 5 * 8 יִצע|? 1 MSS 6 רֹוהָטמ || < 8 'מת | ל ** 6 'הְו 'הו | 8 6 5 |

statuario || v 12 <%6 6% ני 2660105 ¥  roד00 696 ||  g G+ OAK 
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 םֶדיְּב םָרֲא 'יכָלַמּו םיּתַחַה יכְלַמלֶכְל ןֵכְו הֶאַמּו םיֵׁשֲמֲחַּב סּוסְ
 :ףאיצוי

 רפסיוי 2 :וְתּוכְלַמְל תִיַבּו הוהְי םַשָל תִיּב תוָנְבְל המלש רָמאיַויפ
 רֵהְּב בצח שיא ףֶלֶא םיִגֹומְׁשּו לָּבִס ׁשיִא ףָלֶא םיִעְבַש המלש
 המלש חלש ס :תֹוִאַמ שָשְו םיִפְלַא תַשְלְש םהילע םיִחָצְנִמּו
 ולחלָשִּתַנ יֿבֲא .דיִוְּדֶע ָתיֶשָע רַשַאּכ רמאל רֵצְרלִמ םֶרּו-לָא
 הָוהְיּוםָׁשְל תיַּב-הָנּוב יָא ּהֵּגִה :וְּב תָבָשְ תיב ולדתּונְבל םיִזְרַא
 דיִמָּת תֶכְרַעַמּו םיִמָסדתֶרֶטְק וינָפְל ריִטְקַהְ ול שידה הלא
 ּוניִהְלֶא הָוהְי .יָדְעוְמְלּו םיִשְדָתְלו .תותְּבַשל בֶרָעְלְו רקְּבִל *תולעו
 לוגי לד הניב יִנֲא-רַׁשַא תָיְּבַהְו :לֶאְרָשְודלַע תאְז םָלּועְל
 םיִמָשַה יִּכ תַיב .ולזתוגְבל חפ- רֶצֲעַי יַמּופ :םיִהלֲאָה כמ ניִהלֲא
 -םִא יִּכ תב ולְהֶנְבֶא רֶׁשֲא יִנֲא יִמּ לבלב אֵל םִַמְׁשַה יַמְׁש
 ףַכבּו בָהְּנַב תושעל יטָכֲח-ׁשיִא ילדחלש הָתַעְו :וינפל ריִטְקַהְ
 םיִחּוּתּפ תפל עדי תַלַבַתּ ליָמְרַכְוי | ןְנְראָבּו לרבו תַשָחְנַבּו
 :יִבָא דיִנָר ןיִכַה רֶׁשֲא םֶלשּויַבּו הָדּוהיִּב יֵמְע רֶׁשֲא םיֵמָכֲחַה-םע
 יִתְעַדָי יִנֲא יִּב ןונָבלהמ םיִמּגלַאְו םיִׁשֹורְּב םיִזְרַא יִצַע +לדחַלָשְה
 :ךיִרְבְעְ"סִע יֵדְבע הגהְו ןוְנְבְל יצע תוכל םיעְוי ְךיִוְבע רשא

 אָלְפַהְו לג הָגוב יגַא-רשֲא ובה כ ברל םיִצ יל ןיְְִלּ
 םירפ יִדָבַעְל "תופמו םיפח יִּתַתָנ םיִצַעָה יִתְרְכָל םיִבְטְחִל הֵּנַהְו
 ףֶלָא םיִרָשָע םיִַּּב ןייו ףלא םיִרְׂשְע םיִרּכ םיִרעָשּו ףָלָא םיִרָשע
 בָתְכּב רצ-דלמ םֶרּוח רַמאיַופ פ יהא םיִרְׂשֲע םיִּתַּב ןמְׁשו
 = :ךלמ םָהיִלְע ְנִַ ומַעְד תֶא הָוהְי תַבֲהֶאַּב הָמלׁש א חָלְׁשיו

 רשא הניב לש עלוי םְָח ןב דלה ריודל ןתנ רשא ץֶָאָתאְ
 עֶרֹוי םּכְחְרשיִא ייִּתְחְלָש הָתַעְיי :ֹותּוכְלִמְל תִוָבּו הָוהיִל תִיַב"הָנְבָי
 על ירצ-ׁשיִא ויְִָו ל תוונְּבְַמי הָׁשֲאְּבי בָא םֶרּוחְל הָניּב

17 Plc rR’? | 1ּואָצַי* cf ad JR | כ 2, 6 gb] | 2 nonn MSSKen 
Vrs ח" cf ad 1 14,1 | 3 * 6+-ונְב |? 1 tc 6 דיִמְּת תֹולֲעַהְלּו | 5 6A ול 

  vel ins ? vb cf 13°ִּתַבּו יֵּכַבּו  | 6 5 6 + kai 610610 | bb 12 c GBALודובְכ
(8+ yia[Q] ut 15%) | > >4MSS 3 | 8 6 ל וכלי | 6 516 MS Vrs IR 5,25 

 |  <65* )habet 6% ₪8) al loco cf 6!) | ro cf ad 2, id in vv 96תֶלֹּבַמ || ל-*
 נח Ni 7,14ה הָנָמְלֵא **  (me) AL ray 0180 pov || 13מפל 6 jb+ּףל 12°

 יִלָּתַפַנ הַמָּמִמ.



  I,1—17ב םימיה ירבד 1270

 תוכְלְמַמלְּכ לַעָו לֵאָרְׂשִי-לַעְו ֹוְלָע ּורְבֲע רֶׁשֲא םיִּתְעָהְו ֹוְְרּוְבְנּו
 ס :תֹוצְרַאָה

 ּפְע ֹויָהלֲא הָוהיִנ ֹותּוכְלַמ-לַע דיִנָד"ןְב הָמלְׁש קּזְִתִיַוי 1
 תֹואָמַהְוםיֿפְלֲאָה ירשל לַאָרְׂשִוהלְבָל המלְׁ רַמאיו> :הָלְעֲמָל ּוהָלְּניו
 הֹמלְׁש ּוכְליַוי :תֹוְבֲאָה ישאר לאָרׂשו-לְכְל איִשְנ לכל םיִטָפׂשִלְו
 דעומ לָהֶא היָה יםשדיּכ ןָעְבְגּב רֶׁשֲא הָמְַּל וע לֵהָּקַה- לָכְ
 םיִהלאָה ןורא לָבַא+ רָּבְדּמַּב הָוהְידדְבַע הָשמ הָשָע רֶׁשֲא יאלה
 :םָלׁשּוריִּב לָהֶא וָלהַטְ יִּכ דוד ול ןיִכַהַּב םיִרָעְי תָיִרּקִמ דיו הלעֶה
 נפל ים רוחב יראו יֹלֲאלַצַּב ּהָשָע רשא תַשחְּנַה חֵּבְזִמּו
 חבזִמ-לע םֶש הֹמלְׁש לעיו6 :ילָהְקַה המלש ּוהָשְרְדִיו הָוהְי ןּכָשמ
 :ףלֲא תולע ויָלְע לַעיו דעומ להאל רֶׁשֲא הָיהְי נפל תָׁשֹהָּבַה

 הַמ לַאש ול רָמאי המשל םיָהֹלֲא הֶאְרַנ אּוּהַה הָלֵַלּבל ס
 דֶסֲח יִבֲא דיִוְּדָע ָתיִׂשָע הָּתַא םיהלאל המלש רָמאיַו* :ּדְלְןָּתֶא
 דיִוָּד םע ִּדְרַבּד ןַמֶאְי "םיָהְלֶא הָוהְי הָּתַעַי :ויָּתֲחַּת יִנָתְכְלמַהְ לוג

 הָמְכָח הָתַע< :ְץֶרֲאָה רפעכ בֵב םֿל"לע יִנְַלַמַה הָּתַא יֵּכ יָבֲא
 ךֶּמַעְתֶא טֿפְׁשִי יִמדיִּכ הָאֹובֲאְו הָּנַה"עֶה פל הָאְצִאְו יִלְָּת עֶדמּו
 תאז הָתִיַה ֵׁשֲא ןענ הֹמלְׁשְלוםיָהלֲַא רמאּיויי ם :לּודָּנַה הזה
 -םנְו אנש שָפַג תֶאְו דֹובָכְו םיִסְכְנ רָשְע ָּתְלַאַׁשאָלְו ְּךְבֶבל-סע
 -תֶא טּוּפְׁשַּת רָשַא עְּדַמּו הָמְכָח ללאְשִתו ָתְלֶאַש אָל םיִּבַר םיִמָי

 םיִסְכְִו רֶׁשעְו לן עּמַהְו הָמְכְחה יי :וילְֲיִתכלְמה רש יע
 אל יִַחאְו יִנָפָל רש םיִכַָמל ןכ הָיְהאל רש ּלְּתא ובו
 לָהֶא יֵגְפַלִמ םלֶשּוְרי ןּועְבנְּב-רֶׁשֲא הָמָּבִל המלָש אביו :ןֵכ"הָיָה
 ול-יַהְיַו םיִׁשְרְפּו בָכָר המלש ףסאיו + פ :לֵאָרְׂשִי-לעְךֵלְמַּו דעומ
 יֵרְעְּב םֶחיִנִיַו םיִׁשְרַפ ףלֶא רֵׂשֲעםיִנׁשּו בָכָר תואַמ"עּבְרַאו ףֶלָא
 יבֵהְּזַה-תֶאְוי ףֵסָּכַהזתֶא ךְלָפַה ןתיו!פ :םֶלָשּוריִּב ְךלַמַה"םעֶו בֶכרָה
 :בְרָל הָלֵפְׁשַּברׁשַא םיִמָקׁשַּכ ןָתָנ םיֹוְרַאָהדתֶאְו םיִנָבַאָּכ םלֵׁשוריִּב
 יאָוְקִמ מַה י יִרְחְס *אְוקִמּו םיִרְצִמִמ הַמלְׁשְל רֶׁשֲא םיִפּוּסַה אצומוו6
 ףָחַּכ תֹוֲאַמ שָשֶּב הָבָּכְרמ םִיָרְצִּמַמ "ואיצויו לע ול :ריִחְמַּב ּוחְקי
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 :ישארלולְכָל אֵׂשֵנְתּמַהְו הָכָלְמַמַה הָוהְי ךְל יץֶרָאָבּו םִיָמׁשַּב לָכ
 הָרּובְגּו חָכ ְּךֶרְבּו לּכַּב לשומ הָּתַאְו יִנָּפְלַמ ּובְּכַהְו רָשַעָהְוי
 םיִלְלַהְמְּ ךְל ּונָחְנַא םיִדֹומ נמל הָּתַעְוי לכל קּזחְלּו לּדנְלְךדיְב
 בָּנְתִהְל ח5 רצֲעַניְּכ יע ימּו יִנֲא יִמ יִכָני :ּךּתְראְפִּת םשֶל

 יגל ּונֲָא םירגדיקו5 דל ּוגַתְנ ְךדימּו לכה ממי תא
 הָוהְייé :הָוָקִמ יא ץְרַאָה-לַע ּוניְִי ל ּוניָתּובֲא"לֶכָּ טישו

 םיִשימ בל ןח התא יִּ יל יתד :לָּכה לו יָה מ
 דּואָצְמַּנַה ףִמַע הָּתַעְו הָלֵא-לָכ יִּתְבַּדַנִתַה יִבְבְל רֶשיְּב יֹנֲא הָצְרּת
 קֲתְצִי םָּהְרְבַא יהא הָוהְי דְלבְּנְתַהְל הָחְמְׂשִב יִתיִאְר הפ
 ךֶמַע בכל תוָבָשְחַמ רצ םֶלֹועְל תאְז-הָרְמְׁש ּוניתֹבֲא לֶאְרְשיו
 ךיָתֹוצִמ רומל םלָׁש בבל ןִּת יִנָב המשל : :ךיֶלִא סֶבָבִל ןֵבָהְו
 פ :יַתֹוניִבֲה"רַׁשֲא הָריִּבַה תֹוָנְבלְ לה תֹוׂשֲעַלְו יקחו יַתודע
 2 וכרביו כלא הָוהְיתֶא אָנּוכְרָּב קהל יִוָּד רָמאָנ

 אּוהַה םזיה תרחמל Gh תולע ועו 1 ּוחְּבזייי
 כָל ברל םיִחְבְזּו םֶהיִּכְסַנְו ףָלֶא םיִשָבַּ ףלא םיִלֲא ףלא םיִרָּפ
 הֶלודְנ הָחְמְשְּב אּוָהַה םִיַּב הָוהְי נפל תש לכי :לֵאָרְׂשִי
 יודל דיִגָל הוה וחשַמיו די הָמלָשְל תיִנְׁש ּוכיִלְמִיַ
 חַלְצִיַו ויָבָא דיִוָּדּתַחַּת ךלמלו הָוהְי אָסּכְלַע המלֶָש בש :ןֶהכְל
 מַה נבל םנְו םיִבְּגַהְו םיִרְׁשַה-לָכְוצ :לֶאְרָשיִלּ ויל ּועָמָשיַו
 הָלעַמְל המלְׁש-תֶא הוה לני : ְֶלּמַה הָמלְׁש תַחַּת כ ּונְתָנ דיו
 למלכי לע הָיָהאל רֶׁשֲא תּוכָלַמ דוָה ֹויָלְע תו לֵאָרְׂשִילְּכ יניִעל
 :לֵאָרְׂשִלּכ-לע ְּךלֶמ יִׁשְיְַּב יִָהיפ | פ :לֶאְרשיזלע ויָנָפְל

 עבש למ ןוְֵבמְב הָגָש םיִעבְרא לֵאָרְשִי-לע לכ רשא יָה
 עבָש הֶבוט הָביֵׂשְּב תֶמֹיו~ :שוֶלָשְו םישלָש למ םֶלָשּוְיִבּו םיִנש
 דיִוְד יִרְבְדְופ :ויָּתֲחַּת .דִנָב הָמלְׁש למ דובָכְו רֶׁשֲע םיִמָי
 הארה לֶאּומָש ורבע םיִבּותַּכ םָּנַה םיִנֹרֲחֲאָהְו םיִנשאַרָה ףלמה
 ותּוכְלמ" לָּכ םעפ :הֶזחַה דָּג יִרָבּדד לע איִבָּנַה ןְתָנ יֵרְבְּד"לַעְו
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 8 א םימיה ירבד 29,11—28,17

 :ףָכּכַה תּוַחְלָשְל ףסכו ןַלְׁשְו ןְַלׁשְל תֶכֵרְעּמִה תונחְלָשְ
 לָקָשָמַּב בֵהוַה יִּופְכַלְו רוה בָהָז תֹוְשקַהְו תָֹקרְזִמַהְו תגר
 חֵּבְזִמְלּו :רֹופְכּו רופְכל לְקָשְמְּב ףַסָּבַה יֵרֹופְכַלְו רופְכּו רּופְכַל
 בָהֶז םיִבּורְּכַה הָבָּכְרַמַה תיִנְבַתְלּו לְכׁשמַּב קַקְוִמ בֶהָז תֶרָטְקַה
 הָוהְי דָיִמ בָתָכַּב לכה :הָוהְידתיִרְּב ןורַא-לע םיִככָסְ םיִׁשְרל

 הָמֹלׁשל דיֹוָד רמי ם ֹתנְבַּתַה תוכאלמ לכ ליְִׂשה יֵלעי
 יִהלֶא םיִתלֲא הָוהְי יִּכ תַחַּת"לַאְו אָריִּת-לַא השענ ץמָאָו קח ונְב
 -תיִּב תדובע תֶכאָלַמ"לְּכ תולָכָלְדַע ְּךְבְזעי אָלְו ףֶּפְרִי אָל ְּךמִע
 םיִהלֲאָה תיְּב תַדּובֲע"לְכַל םִולַהְו םיִנָהְּכַה תֹקְלֲחַמ הָגַהְו יי :יהָוהְי
 םַעָהלָכְו םיִרָשַהְ הָדּובעלְכְל 2 הָמְכֲחַּב ביִָנ"לָכְל הָכאָלְמ"לָבְב מעי
 יִנְב הֹמלְׁש להְּפַה- לכ למה דיִוָּד רָמִאיַוי 99 'פ :ְיִרְבְּד"לֶכַל
 טאל אֶל יִּ הל הָבאָלֶמַהְו ְךָרָו רענ םיִהְלֲא .ּבדרַחְּב ידָחֶא
 \בָהּזַה יֵהלֲא-תיבְל יִתוגיִכֲה יחכדלְכְכוי :םיִהְלֶא הוהיִל יִּכ 'הָביִּבַה
 םיִצעְל םיִצַעָהְו לֹזרּבַל טְזרּבַה תֶׁשֹחְנל תֶׁשֲחנַהְו ףֶמַל ףָמָּכַהו בֶהָז
 שיש-יִנָבַאְו הָרָקִי ןְבֲא"לְכְו הקר ךּופיִנְבַא םיִאּולַמּו םַהשיִגְבַא
 יִּתַתָג ףַסֶכְו בֶהָז הָלְנְס יִלׁשִי יַהְלֶא יתיִבַּב יִתּוצְרְּב דועו :בֶרל
 םיִפְלא תֶשְלֶשי :ׁשֶדְקַה תבל יִתֹניִכַהלּכִמ הָלְעֿמְל יַהלֲא-תיבל
 תּל קָקְוִמ ףָסָּכ"רַּכַכ םיִפְלַ תָעְבִשְ ריִפֹוא בֵהְּזִמ .בָהָז יִרְכִּכ
 ִיִּב יהָכאָלְמדלֶבְלּו ףסָּכל כלו בָהנַל בָהנל 5 :םִיּתְּבַה תוֶריק

 ּובְנְתפ ס :הָוהיִל םתה ידי 'תואלמל בונְתמ יָמּו םיִשרָ
 ירָשְלּו תֹואַּמַהְו םיִפָלֲאַה יִרָשְו לֵאָרְׂשִי יִטְבְשייִרָשְו תּובָאָה יִרָש
 -תֶׁשִמֲח םיִרְּכִּכ בָהָז םיִהלֲאָה"תיֵּב תדובעל ותו ָלָּמַה תֶכאָלְמ
 וֶּבְר תֶׁשֹחְנּו םיִפָלַא תֶרָׂשִע םיִרְּכּכ ףָסָכְו ובר םִנּכְרדאְו םיפָלא
 ותא אֵצְמַּנַהְו :םיִרָּכַּכ ףְלֵא-הָאַמ לָזְרַבּו םיִרָּכִּכ םיִפָלֲא תנומשּו
 ָחָמְׂשִיפ :יִנְׁשְרגַה ליחיד לע הָוהְידתיִּב .רצואל ּונְתָנ םיִנָבַא
 מַה דיִוָּד םַנְו הָוהיל ּובְּדִנְתֶה םלֶש בֶלְּ יִּב םֶבְּדִנְתַהְ-לַע םֶעֶה
 להְקַה-לָּ גיל הָוהְיתֶא דיו ְךְרָבַנִפ ם הל הָחְמש חַמָש

 -יּ דּוההְו חגה תֶרָאְפִּתַהְ הָרּובְגהְ הלה הוה ₪ :םלע

  (ter) | 19 ** 6 aliter | 20 6+ add | Cp 2, 1 5 < 1015; 6Aלו 6 16 17
frt melius רֶׁשֲא | ל >65 || 21 51 ךֶפנ cf Jes 54,1: | 3 ** 1? |תיבָל יֵתֹורֵצֹאְּב 
4 6 rod iepod | 5 == <65* | ל QMS תֶולַמְל 
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 יִָשְו יםיִטְבְׁשַה -יִרָש לֵאָרְׂשִי ירָׁש"לָּכיתֶא דינָד לקקיוי 8
 תואָמַה יִרָשְו םיִפְלַאָה יִרָשְו ךְלֶמַה-תֶא 'םיֶתְרָשְמִה תֹוָקְלְחַּמַה
 "לֶבָלּו םיִרוּבְגַהְ םיִסיִרָפַהְ"ַע ויָנָבְּ ֶלטל ו ְנתַמּוהׁשּוכְר"לכ יֵרְׂשְוי
 ינּועָמְׁש רָמאֹ ויניל ךֶכָמַה דיָנְּד קיו? :'םֶלָשּוְרִילֶא לַח רוב
 הָזהְיתיִרְּ ו הָחּונְמ תיֵּב תונבל 2 יג יּמעְו יַחא

er aoe 

 יִבָא ינְבבּו יבא תב הָדּוהְי תיִבָבּ ל רח הָדּוהיב יִּב םלועל
 תג םיִנָּב םיִּבַר יִּב יב לָּכמ5ּ :לֶאְרְָידלּבְלַע ילמַהְל הָצְר יִּב
 -לַע הָנהְי תּוכְלַמ אַלע תַבׁשְל יִנְב המלׁשִּב ּרָחְבִּיַו הָוהְי יל
 -יּכ יִתֹורצֲחַו יִתיֵב הָנְביזאוִה ךְנּב הַמלְׁש יל רמי :לֵאָרְִׂ
 ותּוכְלַמ-תֶא יִתוניִכֲהנל :בָאל ול"הְיְהֶא יִנָאְו ןבל יל וב יִּתרַתְב
 הת :הֶּנַה םויַּכ יֵמָׁשִמּ יֵתֹוצָמ תשע קוו ל דע

 2 הוהְי שרה תובל יב הֵּלַפֲח שפנו םלָׁש בלב והרע

 החיגזי ּוָבְעִתִדםַאְו ל אמו ושְדּת"םַא ןיבמ תֹובְׁשֲחמ ירי
 קנח שקל תֶיְּב"תֹנְבל ָךְּב רחָּב הָיהְי"יִכ הָּתַעוהָאְרי ידע
 -תֶאְו" יםֶלּואָה תיָנְבַּת-תֶא נב הָמלְׁשְל דיִוָּד ןתיַויי חם :הָשעַו
 תיִנָבַתְו < :תֶרְפַּכַה תיִבּו םיִמיֵנְּפַה ויָרְדַחְו | ויַתילעו ויָּכזנַנְו ויתְּב
 ביָבָס תֹוָכְׁשְלַה-לכְלּו הוהְיהתיֵּב תורצחל ומָע ַתּורְב הָיָה רֶׁשֲא יל
 םיִנֲהּכַה תֹוקְלֲחַמַלְו :םיִׁשְפַה תֹוְרְֲאְלּו םיִהְלֲאָה תיִּב תֹורְצִאַל
 :הוהְיזתיִּב תדובע יֵלּכ"לֶכְלּו הָנהְיתיִּב תַדֹבֲע תֶכאָלְמ"לְכְלּו םיולהְ
 ףֶסַּכה יל לכל הָדֹובעו הָדֹובֲע ילּכדלְכל בה טֶקְׁשַמַּב בָהּ
 םֶהיֵתְרַנְו בָהְּנַה תֹוָרֹנמַל ל: :הָדֹובעו הָדּובֲע יֶלָּכ"לֶבְל לָקָשַמְב
 שמ ףסַּבַה תונָמלו היֶתְרגְו הָרּונָמּו הָרֹּונְמ- לכׁשִמְּב בֶהָז
 לָקְׁשִמ בֶהְּנַהתֶאְוé :הָרֹונָמּו הָרֹונְמ תַדֹובֲעּכ ָהיֶתְרִנְו הָרֹונְמִל

Cp 28,1° 6 DWQ || * 6FA rv repi 6ד ₪6 || 75 6 partim aliter || 
2 6 &v pew %ד exxingiac | 3 6 יֶלע יִמַש ארקל | 9 * 6 ךיִתּובַא | * >| 
Ir 5 cf R63 (6 .ד vood), id 20 | * 1 6 6 ית | צ 1488 65% alter | 
15 pl MSS J. 
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 יִפלְת שָרחַה רָשָע םִיִנְׁשְל ְשֲע םינשהי* ם :ףֵלֶא הָעְּבְרַאְו
 ס  :ףלא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ותקלחמ לעְו לָּאיִנְתֶעְל יִתַפֹוטַּנַה

 יִועָמָשל יִרְכַזְְַּב רֶזַעיִלֶא דיִגָנ ינבּואְרְל לאְרְשי יִמְבש לע

 קלע ןרֲהַאְל לָאּמְקְב היבשח נלליז ס :הָכעַמִּב ּוהיְמפְׁש
 ס :לֵאָכיֵמְְּב יִרָמָע רָכשׁשיְל דיִנָד יחאמ ּוָהיִלֶא הָדּוהיִל* ס

 ס  :ילֶאיִרְזַעְְַּב 'תומירי יִלָתְפְִל והדבר יּוהָיֲעַמְׁשִי ןְלּובְזְלופ
 :ּוהְיְּפְרְּב לָאוי הֵׁשֵנִמ טָבש יצחל ּוהָיזזעְּב עשוה םיִרְפָא יגְבְל

 לַאיׂשעֶי ןמנגבְל ףהיִרכְזדןְּב ד הֶדָעְלַּג ּהָשַנֶמַה ייִצְחלי ס
 :לֵאָרְׂשִ יִטְבָש יִרָש הָלַא 'םָחרְּב לאָז נלי ס :רֶנְבַאְדןֵּ

 רֵמָא יב ָטַמְּ הָנׁש םיִרׂשֲעןּמל םֶרְפְסַמ יָד אַשְנְאַָלְו5י ס
 לחה הָיורָצּב בָּמוי+ :םִיָמְׁשַה יֵבְכֹוְכְּכ לֶאְרָשותֶא תווְְרַהְל הָוהְ
 רָפְסַמַה הָלְע אָלְו לֶאָרְׂשִלַע ףָצְה תאָנְב יִהְיַו הָלַכ אָלְו תּונָמְל
 למה תֹוָרְצֲא לען5  ס ודי ּךְלָפל םיִמָיַה יֵרְבּד רַסמְּב
 תולְָּנִמַבּו םיִרָפְּכַּו םיִרָעָּב הָדָשַּב תורָעְאְהדלַעְו 'לָאידעְְּב יתָנָמְזע
 הָמְדֲאָה תדבעל הָבָׂשַה תֶכאָלְמ ישע לערי ם | :ּוהיעְּב ןָתְנוהְ
 םיִמָרְּכַּבָש לַעְו יִתָמָרָה יִעָמַש םיַמְרְּכַה"לעֶוז ס :וביְלְּכדְּב יזע
 רֶׁשֲא םיִמָקְׁשַהְו םיִתיּנַה"לַעי מ | :ייַמפְׁשַה "יָדְבז ןַײַה תֹוֲרְצִאְל

 -לעְפ ם :שֶעװ ןְמׁשַה תראו ירֹמַה ןגֲח לעב הל
 -ןְּב יֹטֵפְׁש םיִקְמַעַּב רֶקְּבַהְדלַעְו יִנרָׁשַה ייִרָטש ןורָשּב םיִערָה רֶקְּבַה
 ּוהיְּדְחְי תונתַאהלעו יילָעָמְשַּה ליבוא םיִלמגַה-לָעְו ס :יָלְרע
 שוכרה יִרָש הלא יֵרְנַהַה זיז ןאּצַה-לעֶוי ס :יָתֹנרּמַה

 רֶפוסְי ןיבמיׁשיִא ץעוי יירד תוהו ם יד ךלפל רשא
 למל ץעוי לֶפְתיִחַאו מַה גביע יֶנֹומְכַחןְּב לֵאיִחיִו יאּוה
 ּהיָנְְּּב עַבְיוהְי לפתיחא ירחאו= :ְָלָמַה עֶר יֶּכְרֲאָה ישוחו
 ס  :בָאֹו ךָלָמל אָבְצרׂשְו רָתְוְבֲאְו
 15 6! הָי--? | 16 67 יִתָכ-- || 17 6! Zoddoux || 18 0 אּוה--; 16 6

Agd(e)ov || > 6*1 ni— |ל 6  || cf 213; 15 166; 17,13 | 196 ‘hw?בָאיִלָא  
pc1155*"% 6 הינע | 21 *  frt 6 nonnלָאיוע | 20 1  GAL5,24ל (65);  cf5  

cf 10%; 6% EZpunk24642 || © 65* הידבז || 22 *  laddaל 69  || ba1155 +  
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 תֹוָבֲאְל ויָתְֹלְתְל יִנרְבְחְל ׁשאֹרָה הירי יִנורְבָחְל ם ךָלָמַה
 ליָח יִרוִּג םֵהָּב אָצְמיו ּוׁשְרְד ליו תּוָכְלַמְל םיִעְּבְרַאָה תַנְשְּב
 יתובָאִה ישאְרי תֹוִאַמ עֶבְׁשּו םִיָפְלַא למיִנְּב ויחֶאְו :דָעְלַּ רֶנְעיְּב
 לָכְל יִׁשֹנְמַה טבַש יִצחְו ידָּנַהְו יִנָבּואְרְהלַע למה דיִוָּד םֶדיִקְפַיַו

 כ | מַה רבת םיִהלֲאה ר
 !םיִפְלַאָה ִרָשְנ ו תֹובֲאָה ישאְר םֶרֶּפְַמְל ו לֵאָרְׂשִי ִנְבּוי 7

 תוקֶלְתְמַה רָבְִּלְכְל ָךלֶמהתֶא םיִתְרָׁשִמִה םֶהיֵרְמְשְו תֹואָּמַהְו
 תַתַאָה תָקלֲחַמִה הָנָשַה יִשְרָח לָכָל ׁשֶדְֹּב שֶרֶח תאַציִהְו הָאְּבַה
 ןושארַה ׁשֶדֹחַל הָנושארֶה תֶקַלֲחַּמַה לע* ס ::ףָלֶא הָעְּבְראְו םיִרָשפ
 "ינְּבןמ ףָכֶא הָעְּברַאְו םיִרָשָע ותקַלִחְמ לעְו לֶאידְבְּב םַעָבְשָ
 לע סם ןֶוָשארֶה שדקל תֹוִאָבְצַה יִרָשלָכָל שאָרֶה ץֶרפ
 ידיִגָּנַה יתֹולָקַמּו ותְקְלַחְמּוי יחוחאה ירחי ינשה שֶרָתַהי תָקְלַחַמ
 יִשיִלָשַה אָבְצְה רש* ם ּוְלֶא הָעְּבְראְו םיִרָשָע ּוּתָקְלֲחִמ לַעְו
 םיִרָשָע ותקלחמ לע שאר ןֵהֹּכַהי עֶדיּוהְיןְב ּוהָיְנַּב ישילשה שֶדֶחל
 וקל םיִׁשלְׁשַה-לְַו יםיִׁשלְׁשַה רוב ּוהָיְנְב אה :ףֶלֲא הָעְּבְרַאְ
 בָאװ יִחַא לאהַשע יִעיִבְרֶה שדחל יעיִבְרהז ס וֹונְּב דָבָזיִמַע
 ס :ףלא הָעּבְראְו םיִרְׂשְ ותקלחמ לעו לןירחא ֹוֵנְב *הֶיָדַבְזּו

 ותקְלְחִמ לֵעְו חַבֶיַה תּוָהְמַש רֵׁשַה יִׁשיִמֲחַה שרחל ׁשיִמֲחה
 ׁשֶקע"וֶב אָביִע יִשָשַה שחל יָעָשַה ס :=ףֵלֲא הָעְּבְראְ םירָשע

 שרל יעיִבָשַהיי .ם = לא הָעַּבְְִוםיִרָשָע ותָקְלֲחִמ לע יעוקתה
 הָעְְּראְו םיִרָשָע ותְקְלִחמ לע םִָרְפָא יִגְּבְִמ ינולפה ץֶלֲח יעיִבשה
 לעֶו יָחְרל יִתְׁשְחַה יכְּבס יִניִמְשַה שחל יֵניִמׁשַהיי ם לא
 יִפיִשְּתַה שֶֶחַל יִעיִשְּתַה8* ם ::ףָלֶא הָעְּבְרַאָו םיִרְׂשֲע ֹוּתְקְלֲחמ
 :ָלֶא הָעְּבְרִאְו םיִרְׂשֲע ותָקְלַחִמ לַעְו יניִמנַּבַל יִתֹותָּנַעָה רָזעיִבַא

 לַעְו יִחְרז יִתָפּוטִּנַה יֹלֵהְמ יִיִשַעָה ׁשֶדֲחַל יִריִשַעָה ס

 T T\ רָָע יִּתְׁשעְל ְשְיֵתׁשעיי ם לא הָעְּבְרְ םיִרְׂשֲע וקל

 םיִרָשָע ותקְלַחְמ לַעְו םִיָנְפֲא ינְּב"ןמ יָנֹותָעְרפַה הֶינְּב ׁשֶדתַה
cf ad 23,19 | 32 °° dl? || Cpa27,1 6 DY] et postea aliter ||3 'רי? r GAL 

by! cf 11,11 || 4 ins (cf 11,12;ןטקסג ג ; 1 ₪  a2 6A 10000 ® EoBoA 6MSS 
 25 23,9) ךןָּב רֶזעֶלֶא | ל-* 1 תולקמ 'מדלעו 6660 ל-5 קזמ ג44) || 5 7* 1? 'רֶה ןהכ|
 6 * 311155 3 | * 1 6 6 ימדלעו | ל < 6 (6\9(005)2 || ל 68 םֶהיַחַאַו | 8 1
 יחרזיה = יִתְרְוה זז | 9 65 Oboutas 7 |. || זס יִטְלִּפַה cf 25 23,26 || זז 6 'ָחַה

 cf 204 | 12 9 יִניִמִי ןָּבְל א יִניִמיְנְבְל ; Vaז6 יִניִמְדְוְבְל | ד | 13 6" יר-.
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 -יְֵּב םיָחַאְו םיִנּב ּוהָיְמָלְׁשְמְִופ :םֶדָא דבעָל םִָגְשּו םיֵׁשַׁש הָדֹבֲעַל
 יִּכ שארָה ייִרָמְש םיָנְּב יִרָרְמייְִּבְִמ הָסחַלּו< :רָשָע הָנֹומָׁש לי
 ּהיְלַבְמ *יִנשַה ּוהָיְקִלִח'יי :ישאְרֶל ּוהיִבָא ּוהָמיִׂשַ 'רוכְב הָיָהאָל
 :רָשָע הָשלָש הָסֹחְל םיָחַאְו םיִנָּבִדלָּכ יִעָבְרֶה ּוהָיְרכְז ישילשה

 תֹוִרָמְׁשִמ םיִרָבְּנַה שארל יםירעשה יתוקְלָחַמ הָלֶאְי ס
 לכ ןְטָּקִּכ " תולְוְג ליפו :הָוהְי תיֵבְּב תֶרָשָל םֶהיִַחַא תַּמְעְל
 ּוהָיְמְלְשְל הָחַרְזִמ לֶרוּגַה לֶפיַנ+ ם רַעָשְו רַעׁשְל םָתֹובֲא תיֵבְל
 רבעי :הָנֹופְצ ולר אציו תֹולָרּוג ּוליִּפַה לָבָשְּב ץעוי ונָב ּוהיְרַכְזּ
 םִע ברעמל הסל יםיִפשְל 6 :םיִפְסַאָה תיּב ּיָנְבְלּו הָּבְנַנ םֶדָא
 םיולה הָרְזָמְלּל :רָמׁשִמ תמְעְל רַמָשִמ הָלועֲה הָלְסְמּב תבל רעש
 םִיָנְׁש םיִפְסַאְלְו הַעְּבְרַא םויל הָּבְננל הָעֵּבְרַא םויל הָנוָפִצל השש
 האי :רבְרַפל םִיָנְׁש הָלַסִמ הָעְּבְרַא ברעמל רָבְרַפל :םינש
 :יִרְרִמ יגבלו יִחְרְקַה .ינבל םיִרָעָשַה תוקֶלָחמ

 :םיִשְדְקַה תוְרְצֶאְלּו םיִהֹלֲאָה תיִּב רצ היִחַא םִיוְלָהו>
 נְׁשְרגַה ןדעלל תוִבֲאָה ישאר ל יִנָשְרִגַה יִנְּב ןעל יִנָבְי
 :הָוהְי תב תורְצְאלַע ויַחֶא לאו םִתז יֶלֲאיָחְי יב ;יִלָאַחְ

 יםוָׁשְרגְַּב לאבו :יִלאיֶזע יִנרְבֲחַל ירה מְרְמעְל

 ּוהָיֲעְׁשיִו ֹונְב ּוהָיְבַחְר רֶזעיִלֲאָל ויַחָאְו5 :תורָצְאָה-לַע דיִנָנ הָׁשֹמְרָּב
 לע ויָחָאְו יתֹומלְׁשואּוָה5 :ֹונְּב תֹומלׁשּו ונְב יָרְכְזו ּונְּב םֶביְו ּונְב
 -יירשל תֹוִבָאָה ישארו מַה דיִוָּ שידה רֶׁשֲא םיִׁשְרָקַה תור"

 ושידקה לָלׁשה-ןמּ תֹוְמְֲלמַהןמיי :אָבְעַה יִרָשְו תֹוָמְַו םיִפלֲאָ
 ׁשיִקְְּב לּואָשְו הֶאֹרָה לֵאּומְׁש שיּדקהָה לבו :הָוהְי תיל קוחְל
 :יָחֶאְו תיִמְלָש-דַי לע שידקמה לָּפ הֶּורְצְּב באו רֵגְֶּב רֶנְבַאְ

 םיִרָמְשָל לֵאָרְׂשִי-לַע הָנֹוציֵחַה הָבאָלְמַל ויָגָבּו ּוהָיְננָּכ יִרָהְצִיִל55ּ ם
 תואָמעַבֶשּו ףֶלֲא ליַחינְּב ויַָאְו ּוהָיְבְׁשֲח נּורְבֲחלפ :םיִטפָשְלּ
 תָרְבְעַלְו הוהְי תָכאָלְמ לֹכְל הָבָרעַמ ןדריל רֶבֲעַמ לֵאָרְׂשִ תַּדקְּפ לע

 |  (e 11°32)א יִרמש ] מ ן 'ִּבַה | < 65% + ד. סוסוק60606 ד. 56טד6006 * 10
rr 5-* <65 cf 10° | ל GL ד086מג | 12 *1'מָל | * 6] 1* | 14 16 6? | 15 8* 

  693(ינשל ?) | ל 6 הָּכשְל  | 16 5 81 6 69%55 )dittogr); 6966 Bebrepovםיִפָסַה
calaxyw® || 17 1 ₪ c 8 םויל | 18 6 etc Dadexouévoug 9 tr cellulis (sim 

postea) || 19 65 6006 || 20 1 6 6 םֶהיִחַא | 21 6" םָשרג | 22 0 Zaha | 
24 * cf ad 23,16 ₪ 6* | ל 6 D— || 25 *6%א ni—, pl Mss --06זע תי | 
26 *Gutas | ל 1 6 21155 9 et 296 ירשו | 27 6 rod ar) א00טטד6ק|טסו | 
 . | 2g 69 ‘JD cf 60 7תו-- 65% 28
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 :רָׂשָע םיִגָש ויָחֶאְו ויָנְּב ּוהיְעַׁשי יָניִמְׁשַה
 :רָשָע םיִנְׁש ויָחָאְו ויֵנְּב ּוהְיְנַּתמ יִעיִשְַּהי
 :רָׂשְע םיַגְׁש ויָחֶאָו וינְּב יֵעָמִׁש יָריֵׂשֲעָה
 :רָשַע םיִנָש ויָחָאְו ויָנְּב לֵאֹוע רֵׂשֲעיִּתְׁשַעיפ

 :רָׂשֲע םִינְׁש ויָחֶאְו ויְנְּב היָבְׁשֲחַל רשע םיִנְׁשַה

 רָשע םיגָש יחויב לאָבּוש רָשָע הָׁשלׁשְל=
 :רָשָע םִָנָׁש ויָחָאְו ויִגְּב ּוהָיְִּתִמ רָשָע הָעְּבְרְליי
 :רָשְע םיְָש ויָחָאְו ויִגְּב תומָריל רָשָע הָשְמַחְלְיי
 :רָשָע םיִגָש ויָחֶאְו יָנְּב ּוהָיְננְחְל רָשָע הָששְלּ
 :רֶשָע םִיִנָש ויָחָאְו ויִנְּב ב הָׁשְקְבְׁשִל רָשָט הָעְבשְל
 :רָשָע םיִנָש ויָחֲאְו רינב יִנָנִחל רֶשָע הָנומְשְל

 ;רָשָע םיגָש ויָחְֶויִנּב יתולמֶל רָשע הָעָשַתְלי
 :רָׂשֲע םִיִנְׁש ויָחָאְו ויִנָּב הָתיִלֶאְל םיִרָשָעְל
 :רָשָע םיִנְׁש ויָחָאְו ויְִּב ריִתֹוהְל םיִרְׂשְֲו דָחֶאְל*
 :רָשָע םיגָש ויָחֶאְו ּויָנְּב יִתָלֹּנְל םיִרָשַעְו םִינְׁשל“
 :רָשָע םִינָׁש ויָחֲאְו ויִנָּב תֹואיזֲחמְ םיִרָשַעְ הֶשלֶשְלפ

 וד +

 ס  :רָׂשֲע םיִגֶש ויָחֶאְו ויִנָּב רֶזָע יִּתְמַמּורְל םיִרְׂשֲעְ העּבְרַאלי
 יבמ אָרְקְרְב יּוהְמלְשִמ םיזגרקל 'םיִרעָשל תוקְלֶחַמְלי 6

 יֹוהיְדַבְז יִנָשַה לאיי רּוכְּבַה ּוהָיְרכִז םיִנָּב ּוהָיְמַלְׁשִמַלְוי :'ףסֶא
 ניעוָהְלָא יִשָשַה נוה יִׁשיִמֲחַה םָליֲע ;יִעיִבְרֶה .ילאיִנְתִי יִשיִלָשַה

 חַאוי ינשה דָבְוהְי ֹוכְּבַה הָיִעַמְש םיִנָּב םֶדֶא דלי :יִעיִבָשַה
 רַב יִשָשַה לָאיִמַע ה יֵלֲאָנַתְנּו יֵעיֵבְרָה רֶכָשְו יָשיִלָשַה

 נב :הָמַה ליַח רובי rh תובל םילש קמה יב דלונ
 :והְיכַמְסּו ּוהיִלֲא לחי יויַחֶא דָבָזלֶא" דבועו לֵאָפְרּו יִנְתָע היְעַמַׁש
 ֵּכַּב ליחדשיא םֶהיֵחַאְו םֶהיֵנְבּו הָּמָה םֹדַא דַבֹעוינְּבִמ הָלָא-לכ

  | ftהיִעַמְׁש  * ldiag | 17 6 Zoupe (cf 3°) 2155 9!שט6וש ”6 15
c GL לַאיעְל (6F Atapia * (ם?קומג | 20 6” EouBinA || In vv 20—3r l articul 

ante numeros השלשַה העבראָה) etc( | Cp26, 1° 6 (rv) חט\שצ || ל 5 

 [  cf 9,19בא  velףַסֶאיִבַא (6 65 (ABiacag[ap) ] < || א\ססס\שמג * א\סטסגג

2 * nonn MSS 3 והְיְרַכְז | 6’ Naavani, 61 3 | 3 6* -5ןָתַנ-- | 4 * 6 א | 
5 65 Naag 6ומג! (crrp?) | ף 67 ש00\\6ו * bo— | 6 GBA rpwrorékov 
Pwoai (e DWN], Var ad WHE) דסס )* rg), 6+ 5 nomina || 7 **[ (cfnonn 
 . loBaxwu, —xou, leaxwויחאו ןלָא| | * 6 + א. (6 *155
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 ויָחֶא תַמָעְל יׁשאֹרָה תֹוכֲא יסָיַוְלְלְו םיִנַהְּכל תֹובֲאָה יֵׁשָֹרָוְךַמיֵחַאְ
 ס :ןטקה

 ףןותּודיו ןַמיַהְו ףָסֶא יגְבְל הָרְבְעל אָבָעַה יִרָשְו ריִוָּד לְּבִייי 5
 הָכאָלְמ יֵׁשְנֲא יםָרָפְסִמ יִהְיַו םִיּתְלִצְמְבּו םיִלבנְּב תֹוּנְכְּב 'םיִאיִּבְנַה
 ףָסֶא יג יהְלֲאְרׂשַא הָיְנַתְנּו ףָמֹויְו רנו ףֶסָא ינְבְל :םָתְדבעל
 ןותּודי יִנְּב ןּותּודיל3 :ךֶלַמַה ידיה לע יאּבנַה ףָסָאד דִי לַע
 םֵהיִבַא ילו ללַע הָשָש ּוהיְתִּתַמּו והיבשח היעיל ירצו והילד
 ינְּב ןָמיַהְלי ס :הָיהיל ללַהְ תודֹוה-לע יאָּבִּנַה רוכבי ןּגתודי
 הָתֲאילֲא יֹנָנֲח הָיְננֲח תֹוֿפיִריִו ילֲאּובְׁש לָאז ּוהָיְנַּתִמ ּוהָיְקְּב ןָמיֵה
 הלא :תֶאיִזַחַמ ריָתוה יִתולמ הָׁשְקְּבְׁשִי רֶזע יִּתְמַמרְו יִּתְלּדנ
 םיִהלָאָה ןתִיו ןרק םיִרָהְ םיֶהְלֶאָק יֵרְבְּּב ּךְלֶמַה הזח ןַמיִהְל םיְב
 םָהיִבַא .ךודלע הָלֲא-לכֿפ :שולש תוְנְבּו רָשָע הָעְּבְרַא םיִנָּב מיה
 םיִהְלֶאָה תב תבעל תּורנְכְו םיִלָבְג םיָתְלְצְמְּב הוהְי תיִּב ריִשָּב
 םָהיֵחַא-םע םֶרֶפְסִמ יָהְיַו .:ןמיהו ןּותּודיְו ףַסֶא ךלמה ידי לע
 ליפו :הָנמָשּו םינומש םִיָתאָמ ןיִבּמַה-לָּכ הוהיִל ריִׁש-יִדַמְלִמ
 זריִמְלַת"םע ןיבמ לוּ ןטָּקִ יֹתַמַעְל תַרּמְׁשִמ תֹולְרונ
 יףסויל יףֲמֲאְל ןושארה לָרּוגַה אצירפ

 :רָשָע יג ויו ויֲָאדאּוִה רנשה יוהי
 :רָשָע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב רכז יׁשלׁשַה
 :רֶׁשְע םיִנְׁש ויָחֶאְו וינָּ יציל יִעיִבְרָהיי
 :רֶׂשֲע םיִנְׁש ויָחֲאְו ויִנָּב ּוהָיְנַתְנ יִשיִמְחַהְי>

 :רשְע םיִגָש ויָחֶאְו ויָנְּב ּוהָיְקְב יששַהי
 :רָשָע םיִגָש ויַחֶאְ ויֵנְּב הָלאְרְשְי יִעְבָשַה +

crrp | Cp 25, 1 * 69 "7\ id 3. 6]3 חטק6סדשד6 | ל 6* 0ק06 ל r * G+ 
 ל 16 96 םיִאְּבָּנַה א םיִאיִבְּנַה | < 6 + אז א<paAv 00דופע F) 6ע5060צ = 41( |

cf 6*1 ? 'שֶאְו  cf ad 4,16 (6! Ageipnia 5 Elo?]panx);14 'שי,  in4 'שאו;  : 

Sorz (cf 17); 1 (cf 11)איִבָּנַה | 3 6% (5)סטקו ¥  nonn MSSו | ל  

 ירצו | ל ins 6 IMS 65* (cf 17) 1 pn] | >> ft trsp | 4 * 65 לר | ל 1
 6 6 ָאְבּוש ut 20 et 24,20 | °° prps הָּתַא יִלָא יִנֵּנָח הָי יֵנֵּנֲח
 הָׁשְכְּב בשי רע תַמַמרְו ָתלַּדִג
 תויזִחַמ ריֵתֹוה ָתולַמ

 5 1 וגרק ₪ פק ? , 44 'לאה | 8 * 6 + הָּמַה םַג | * 5 6 + תֶרָמָשִמ | 9 * קול
vv . 10.12--18 1גמ  * | cf6רֶׁשֲע םיַנְׁש ויָנָבּו ויָחֶאְו אוה  ins > | : 

etc | d GBA Hv(e)ia || rr 67 Adeipnia cf 14 || 12 6”1 קמ הילדגל, רוּכזְל  
(id ¥) = lezdpe cf 1.5 !טק6מג6  cfad2; 68 ldepinAןִתָנ | 14  
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 םיוללו םיִנָהְּכל תּובָאָה ישאָרְו רֶתְיְבָמְֶּב ֶלֶמיִחַאו ןהפה קֹוָדָצְ
 אפוד ס :רֶמָתיִאל זָחָאוזָתָאְו רֶזָעְלֶאְל ֹוחֶא דָחֶא בָאדתיְּב
 םיִרֹעְׂשְל יִשיִלָשַה םרָחְל :יִנָשה היעריל ביריוהיל ןושארָה לָרוגַה
 הָיִבַאל יעְבָשַה ץוקָהְלי :יששַה יןמימל יִשיִמַחַה יהיַּכְלַמְלִפ :יִעְבְרֶה
 יתשע יִבישְיְלָאְל :יִרָשעָה ּוהְיְנַכְׁשִל יִעְשְּתַה עּושילו+ :יִניִמָשַה
 הָעְּבְרַא בֵאֿבְׁשִיְל רָשע הֵׁשלְׁש הָפָחְל :רֶׂשֲע םיִנש יםיקול רֶׁשֲע
 הָעְבְש ייל :;רָשָע הָשָש רַמֲאְל רָשָע הַּׁשִמֲח ּהָנְלְבלִיצ :רֶׂשֲע
 לאָקְזחיִל רָשע הַעָשַת הָיַחַמַפְל5 :רַשָע הָנומְש "ץֶצַּפַהְ רֶׁשֲע
 ּוהָיָלְדְלי8 :םיִרְשֲעְו םינש ילומנל םיִרָשַעְ דָחֶא יכלו :םיִרָשָעֶה
 יםֶתְְּקְפ הָלֲאפ פ :םיִרׂשעְו הָעְּבְרַא והיזעמל םיִרְׂשֲעְו השש
 רֶׁשֲאּכ םֶהיִבַא ןֶרַהֶא דיְּב םׁטְפְׁשַמב הוהְי"תיִבְל אוָבְל םתְדְבעַל
 נבל םיִרְתּוּנַה יִנֵל נבל :לֵאָרְשִי יִהְלֶא הָוהְי יוהּוצ
 ּוהיְבַחְר ינָב והָיְבְחְרְלי :ּוהָיְדְהִי לֵאָבּוׁש ינבל לֵאָבּוׁש םָרָמֲע

 ינְוצפ :יתַחָי תומְלָש גבל יתֹומלׁש יָרָהצל*י :השִי שאר
 ינְּב>+ :יִעיִבְרְה 'םַעְמְקְי יׁשֵלְׁשַה לֵאיזֲחי יֵנְׁשַה ּוהָיְרמֲא יוהי
 היַׁשִי יֵנָבַל היַׁשִי ּהָכיִמ יַחַא5 :ירוָמָׁש הָביִמ יִנְבָל יהָכיִמ לֵאיִזע
 יִרָרַמ יִנְּב>7 :ֹונְב העי ייָנְּב ישּומּ יִלָחַמ יִרְרְמ יגְּב*5 :ּוהָיְרכְז
 ול *הָיהְאלְו רֹוֲעְלֲא לֲחַמלי :ירְבֲעְו רּוָּכַזְו יםהְשְו ונְב יוהיזעיל

 רעו ילְמ שמ וגבי :לֶאְמְַרְי שיקינב שילי :םיִנּב
 ּוליִפַיַ יי :םָהיֵתְבֲא תיִבָל םִיוִלִה ןגֶּב הָלָא תֹוָמיִריִ
 קיִרָצְוָּלֶפַה דיֵנד ינָפל ןֲֹהָאיֵנְּב םֶהיֵחֲאֹותַמְעְל תֹולְרְּּג םה-סנ

6 8MSS 65* 8 ,דָהֶא דָחֶאְו . , . דָחֶא 566 1 41 et זק לֶאְל + 'ָתיִאְל | 
7 55% rg lapewu, —B | 8 6B x. Xapng ¥ xepau | g 5 6% לֶא-- | ל 5 

 |  3"נבל | זס 65 ץיקל? | נז 6 'כשיל? | ז2* 61 בוש | ל 6* יְלָאְל
13 1 ft c GAL לעבשיל )0% Tsbaal) | 15 * 65 .ן--- | * 6 ד 406060, -- ₪ | 
16 6% x. 006 || r7 * 65 ם-- (םיקיל ?) || * 60 לֵאּומְנַל | זַפ *1 םֶתלקּפ 
cf 6 || ל 6S njY | 20 6” lwganA * ZouBinA kai Agia (sim in 21( | 22 * Sl 

n— || > 6” lvae (crrp?) | 23 * sic 8; 1 6 Var® 6* יִנְבּו et ins c MSS 
Ken 157.224 mre (ןורבח ינב) 67 6 23,19 שארָה ןורְבָח | ל cf 23,19% )6* (6סוסט! | 

© 1 frt לַאיע cf v 24 et 23,19°, sed etiam cf 23,9 (6? laoq) || § 65 Iokoy | 
 " | 25 6ינָשָה היָשיו שארֶה | ל א רּומָש 065% ריִמָש 6* רַמָש +6 24°
lwoiag (cf 24°) * 0 | 26 1D (vel? 26a Var ad 27a) | ל 16 6 37ety cf 
 | לו 1 קו * cf26° | * al}; 6 Ig)goou, 6000 | © 6'עָל 1" 27 | 23°
28 5 GPF + kai IOauap א. ד... | ל pl MSS ּויָה | > ins frt [שיק | 2 nonn 

MSS ךֶּב | 30 65 x. HAa (crrp?). 



 1260 א םימיה ירבד 246—23,18

 יִנְבּו םירחא םיִנְּב רֶזָעיִלָאְל הָיָהאָלְו שאְרֶה הֶיְבַחְר רֶוֲעיִלֲאדיִנְב
 ינְּבפ ם :שארֶה תיִמלָש רָהְצִי יבא ס :הלעָמְל ּוְבָר הָיְבַחְר
 םַעְמְקיִו יִשיִלָשַה ילָאיזַח יִנשה "הָיִרְמא שארָה ּוהָיִרְי ןוְרְבַח
 :יִנָשַה הָישיו שארֶה הָבימ לָאז יָנְּבפ ם :יִעיִבְרָה
 רֶוְעְלֶא תָמּיַו > :שיִקְו .רֶזעְלֶא יִלָחַמ יִנָּב יִשּומּו .יִלָחַמ יררמ יב
 יִנָּבִא :םָהיֵחַא שיִקהיִנָּב םיִאְׂשִיו תֹוָנְּבַא יִּכ םיִנָּב ל ויָהדאלו
 תיֵבְל יולדינב הָלֶאא :הֶשולש תוָמְריִו רֶדַעו יִלָחַמ < ישּומ
 הָׁשֹע םתלנלְנל תומש רפְסַמַּב םֶהיִדּוקְפל תֹוָבָאָה ישאְר םָהיִתוְבַא
 רַמָא יּכ5 :הָלָעָמְו הָנָש םיִרָשַע ןְּבִמ הָוהְי תיִּ תבע הכאָלְמַה

 - :ותָדְבעל ול: ה ןפׁשטה-תֶא תשל"א םיולל גו
 הָנָש םיִרָשָע :ןָּבִמ יולי רַּפְסַמ הָמָה םיִּנורְחֶאָה דיִוָד יִרְבְדְב

 -לע הָוהְי תיִּב תדובעל ןיהאדינְּב דיל יםְנַמעמ יּכ8 :הָלֶעַמלּו
 תיִּב תדבע 'הׂשעמו ׁשֶרְק"לְכְל תַרָהְט -לַעְ תֹוכְׁשְלַה- לע תורָצַחַה
 תֹוַֹמַה יקיקְרלְו Sn תֶלָסְלּו תַכְרְעִמַה םֶחלְלּו> :םיִהֹלֲאָה
 רֵקּּב ֶכַּּב במעל :הָּדִמּו הָרּוׁשְמי-לְבְלּו תֶכְּברַמלְו תבֲחַמלְו
 תֹותְּבַׁשִל הֶוהיל תולע תולעה ללי :ברעְל כו הוהיל לְלהְלּ תודהל
 ּורָמְׁשְוצ :הָוהְי ינפָל דיִמָּת םָהילֲע טֵפְׁשַמְּכ רפְסַמְּב םיִדֲעמַלְו םיִׁשְרֲחַל
 ןְרָהֶא נב תֶרֹמְׁשמּו יׁשֶרקַה תֶרֵמְׁשִמ תֶאְוי דעומ- לָהֶא תֶרָמשַמתֶא
 םָתֹוקְלֲחַמ ןרהא ינְבָלְוי 7 ספ  :הָוהְי תיִּב תנבעל םֵהיֵחַא

 אּוהיִבַאו בָבְנ תמי רָמְתיִאְו ְךְְֶלֶא אוהיבַו בָדנ ןַהֲא נְּב
 יִָקָלְחיּ רָמְיִאְו רְֶעְלֶא ּונֲהכְיו םָהָל ּוָקאָל םיָנָבּו םֶהיֵבֲא יגל
 םֶתְּדִקְפִל רַמְתיִא יֵנְּב"ְַמ ְךַָמיִחַאְו רָזָעְלֶא יִנְּבִֶמ 'קּודַצְו דיו
 יִנָבִמ יםיָרָבְּנַה ישאְרְל םיֿבַר רֹזעְלֲא-יִנְ ּאְצִמיו+ :יםֶתְדְבְעּב
 יִנְבַלְו רָשָע השש יתובָאדתיבל םִיִׁשאָר רֹזעֶלָא יב םּוְָלֲחיו רַמָתיִא

 הָלָא-סע הָלֶא תֹולְונְּב םָּלֲחיו :הָנומָש םָתּובֲא תיל רָמתיִא
 מ רָמְתיִא ינְבְּּו ךזעָלֶא ינְּבִמ םיִהלֲאָה יִרָשְו שדְקדירָש יָה
 םיִרָשַהְו ךְלַמה יֵנְפַל יֹוֵלַהְְִמ רַֿפּוּפַה לֵאְנַתְנְ"ןְב הָיְעמַׁש םבְּתכיו
 18 6A ni— cf 9* | 1g * 6” ופסטפ * 655 6% MTT; 1 prb 4 | ל 5
 סלומג; 1 prb לאיזע cf 20 et 15,18 | 24 16 pl MSS 3(60) ישע | 28 * 6
 Eorngev atrods || 6 מ"ל || 20 75 >65% | 32 9-5 >69% | 62 24, 1 6 5,29 |

MSS 60%?(6 + םֶתּובָא תיִבְל | 4 * קו  > || Eaddoux3 5 66236 | * 65 א.  
 םיִרּוּבִנַה; 1 4 | ל 1 6 5155 86 םֶתּובַא | 5 1 6 ca 301155 68% יֵנְּבַמּ.
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 םיִצַעְו הָיָה בֶרָל יּכ לֵקְׁשִמ ןיא לָוְרּבְלְו תׁשֲחָנְַו םיִכַּכ םיִפָלֲא
 םיֵבְצְח הָכאָלְמ ישע ברֶל ָּדַמִעְויפ :ףיסות םָהיֵלֲעֶו יִתֹוניֵכֲה םיִנְבֲאַו
 תֶׁשֲנלְו ףסכל בֶהְנלוֿ :הָכאָלְמלְבְּב םֶכָח"ַלְכְו ץעֶו ןֶבָא יִשְרְַ
 לינד ציל :ּךִמַע הָנהְי יִהיִו הָשעו םּוק רָפְסִמ ןיא לֶזְרְּבִלְו
 םֶכָּמִע םֶכיַהְלֶא הָוהְי אלהי :ֹונְב הָמלָשל רֹזעל לֵאָרְׂשִי ירָשלָב
 ץֶרֶאָק הָשְּבְְנְ ץֶרָאָה יִבָשְו תא דב ןַתְניִּכ ביִבָסִמ םֶכְ ַחיִנַהְו
 הָוהיל שרל םָכָשְפִנְ םָכְבַבְל ּונִּת הָתעופ :ּומע יִנָּפלְו הָוהְי נפל
 ןֹורַא-תֶא איבָהְל םיּהלָאָה הָיהְי שּדְקִמדתֶא ּונְבּו ּומּוקְו םֶכיֵהְלא
 .פ :הָוהְיםְשְל הָנְבָּנַה תבל םיִהְלֲאָה ׁשֶדָק יִלְכּו הוהְי-תיִרְּ

 :לאָרְׁי-לע נב הָמלׁש"תא למר םימָי עֶבׁשְו ןז דנו 3
 ןְּבִמ םיוָלַה ּורֿפָסִו :םיִוְלַהְו םיִנַהְכַהְו לֵאָרְׂשִי יֵרְׂשֹלְּכ"תֶא ףסַאנ=
 םיִשלש םיִרָבְגל םֶתלְּגְלְנְל םֶרֶפְסִמ יּהְיַ הָלְעַמְ הָנְׁש םישלש
 הַעְּבְראְו םיִרָשָע הָונהְי-תיּב תֶכַאְלְמלַע םַצנְל הָלֶאמְ :ףָלֶא הָנמָשּו
 םיִרעְׁׂש םיִפָלַא תַעַּבְרַאְופ :םיִפְלַ תֶשֶש םיִמְּפְשְו םיִרָטֶשְו ףלֶא
 כ :ללַהל יִתיִשָע רֶׁשֲא םיִלּכַּב הוהיל םיִלְלַהְמ םיִפָלֲא תעברו

 רמו תֶהְק ףןוׁשְרגל יול יגל תקל רי ימְְלְחיו
 םֶתַזְו לֶאיִחְי שאְרֶה ןדִעל יִנָּב* ס :יעֲמְׁשְו ןְבעל יִּנָשְרַגל ם

 השש ןרָהְו ילֲאיזחו יתומלש יִעָמָש יִנָּבִפ סם :הָׁשלָׁש לֶאֹוְו
 לַשּועְיִו *אָניִז תחָי יִעָמש נבוט ס :ןְֶעַלְל תובָאָה יִשאְר הלא
 ינָשה הֶזיִזְו שארֶה תַחְייַהְיַו י' :הָעְּבְרַא יִעָמָש-יִנְב "הלא הָעיִרְבּו
 :תַחֶא הְָּקְַל בָא תיבל ויהיו םיִנָב ְּרְרהדאָל הָעיִרְבּו שּוָעיו

 ס :הָעֵּבְרַא לאיזו ןוָרְבַח רֶהְצַי םֶרָמַע תֶהְק יִנְּב* פס
 דאָּוָה םיִׁשְדְק שרק \שידקהל ןיַהא לרבי הׁשֹמּו ןְרֲהֲא םֶרְמַע נב
 :םלּוע-רע ֹוִמְׁשּב ְךֶרָבְלּו ֹוָתְרָׁשְל הָוהְי נפל ריִטְקַהל םלועדדע י ויָנָבּו
 יִנְּבֿפ ם זולה טְבְׁש-לע ּואְרְקִי יָנָּב םיִהלֶאָה ׁשיִא הָשמּוי
 ויָקיַו יז :שאְרַה לֶאובְש םושרג יג ס :רֵזעיִלֲאְ םושרג הָשמ

 +  | 0 23, 1 6אוק\ טשצ  || 18 65 év xepoiv * évח26006 + 65% 15
 הוהיל +  ? | 5 65 éroingev )* —av 1 —a); ca 101195ויּתְחַת | 3 65% ּורְפְסִיַו

cf 6 | 6 5 sic 8 (Kimhi); 5 --םקְלַחיַו | ל 69% [<סטטא || 7 6 ןוש | 
g = א תומלש Q&A! תיִמ--; ₪ 18 | ל 65 x. EiemA לֶאיִחִיְו) ?( 6A} א. /\7ומג 

  | 13 5זז  lwog, idל 657 א. |  et 4,37זז ( 69 NP} 6(לֵאוַח) || זס *1 6 זג[5
sine 1; IMS ביִרְקַהְל VS ut ministraret | 15 6 ,--םָש id 16 || 16 1 fit 6 GPA 

et 24,20 לֵאָבּוׁש (et Zovgin); 8 ‘bw. 
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 יִלְקַש יםוקָמְּב נפל דיִוָּד ןתיו=פ :'םָנִח הָלּוע יתֹוָלֲעַהְו הְנהיל ל
 תולע לַעַיַו הוהיִל ַתֵּבְזִמ דיִוָּד םָׁש בפ :תּוֶאְמ שש לקשמ בָהָז
 י :יהלעֶה חַּבְזִמ לע םִיִמָשַהְהְִמ ׁשֵאָב ּוהנעיו הוהְי-לֲא א אָרָקיַו םיִמְלְׁשּ

 תעְּב8 :הָגדְנדלֶא וָּבְרִח בֵׁשיַו ךֶאְלמל הוהְי רָמַאיו>ז ס
 :םָׁש חַּבְזיו יִחּובוַה ןְגְרָא ןְרנְּב הָוהְי ּוהָנֲעיּכ דווָּד תֹוֲאְרּב איהה
 איִהַה תַעָּב הָלעֶה חֵּבְזִמּו רֵּבְדִּמב הָשמ הֶׂשֲערֶׁשֲא הָוהְי בשמו
 תַעְבַג יִכ | םיִהְלֲא שרל ונפל תֶבָלְל דוד לָכְי-אָלְופ :ןועְבְנְּב הָמְּבַּב

 הָוהְי תב אּוה הָז דיו רָמאוי 22 :הָוהְי ךאְלמ בָרָח יֵנְפִמ
 :לֵאָרְׂשִיִל הָלֹעְל חֵּבְזִמהָזְו םיִהלֲאָה

 םיִבִצֲח דמעיו לֵאָרְׂשִי ץֶרָאְּב רֶׁשֲא םיִרְּגַהדתֶא סוכל דיִוָּד רָמאּיו*
 םיִדָמְסַמִל ברל ולרב :םיִהלֲאָה תיִּב תֹוָנְבְל תי יִנְבַא בּוצָחַל
 :לָקְׁשמ ןיִא בר תֶׁשֲחְנּו דיו ןיִכֲה תֹרְּבַחְמלְו םיָרְעְׁשַה תוָתְלַדְל

 םיּזְרֶא יצע םיִֹצַהְו םינדיעה ואיבהייִכ רַפְסִמ ןיִאל םיזְרא יצר
 תֹוָנְבל תִיּבַהְויִָרְו רע יֵנְב הָמלְׁש דיֹוָד רָמאָיַ* פ :ריִוְדל ברל
 אנ הָניֵכֲא תֹוצְרַאָה"לָכְל תֶרָאֿפִתְלּו םֵׁשְל הָלְעַמְלוליּדְנַהְל הוהיִל
 ּוהוציו גב המלְׁשְל אָרְקיוֿ :ותומ נפל ברל דְד ןֵכיו דל
 וֵנְּב הַמלָׁשְל דיִוָּד רָמאיַוז סם :לֵאָרְׂשִי יִהלֲא הוה תִיַּב תובל

 "רַב ילע יהו : יִהלֲא הָוהְי םָׁשְל תִיּב תֹוגְבַל יִבְבל"םע הָיָה יִנֲא
 הָגְבתיאל ָתיִשָע תולדְ "תוָמָחְלִמּ ָתְכַפָש ברל םּד רמאל הָוהְ
 ּךָל דָלּונ ןֵב"הַגַהְפ :יִנָפְל הָצרַא ָּתְכַפָש םיִּבַר םיִמָּ יִּב יִמְׁשְל תב
 המלָש יִּב ביִבָּסִמ ויִביַואלִָּמ ל יִתְחיִנַהְ הָחּונְמ שיא הָיָהְ אּוָה

 וָתּוכלמ אכ"א יתוניכהו באל ל"א ₪ ל יִלְדהְיַהְי ג אה יִמֶשל
 ָתיִּנְבּו תְחַלְצַהְו ךמִע הָוהְי יִהְי יֵנְב הָּתַעיי :םלועדדע לֵאָרְׂשִי-לַע
 :oc לָכָש הָוהְי ָּךְלְוִּתְו ךַאיי :ִיְלָע רֶּבִד רֶׁשֹאַּכ ימלא הָוהְי תיב

 זא3 ְיֵהלֲא הָוהְי תרוּת"תֶא רֹומְׁשִלְו ל ךּוציו הָניִבּו
 הָוצ רש םיְַפְשִמַהָא םיִקְחַה"תֶא תושעל רומָשִּתִ"ֶא ַחיִלְצַת

 ..:ן

 ףלא ףסלו הלה םיִ .בָתָז הוהָעתיִל יִתוניִכה יֹנְעְב
 +  | * 25 24,24: 50 | 26 6%'ַהְל | * 6+ הוהיל || 25 * 6 ֹומוְקַמָּב 17 24

vb nonn | 29 65 nibaa; pl MSS+°WN | Cp 22, 5 "' 6 raiddpiov éra- 
Aév || 7 0 18MSS 6 יִנְּב, א דנְּב | 9 2MSS 3 היְהִי | 12 6 karioxOgal de 
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 לי :רָמאל דיִוָד הזח דָּגלֶא הָוהְי רּבדִפ ם ::דָאָמ יִתְלָכסִ
 -רַחְּב ְּךיָלֲע הַטֹנ יָנֲא שולָש הָוהְי רֶמָא הָּכ רמאל דיֹוְּד"לֶא ָתְרּבְדְ
 -הָּכ ול רָמאּ ריִד"לָא דָנ אבו ְְל"הְׂשעֶאְ הָּנֲהַמ תַתַא ל
 םיִשדַח הָשלָשםָאְו בַעְר םיִנָש ׁשּולָש-סָאיי לרב הָוהְי רַמָא
 ברח ‘םימ5 תֶׁשְלְׁש-יםֲאְו תֶגָשִמְל וִיֶבְיוִא בֶרָחְו * ףיֶרְיִנְפִמ יהָּפְסִנ
 הָּתַעְו לארי לּבּג-לֶכְּ תיָחָשַמ הוהְי ךֶאְלַמּ ץֶראְּב רֶבָדְוו הָוהְ

 -ילרע דנא רב רמו ם רָב יֵתלׁש-תֶא בידה האָר
 -לַא םֶדֲא-דִיְבּו דאָמ ֹויָמֲחַר םיּבַרדיִּכ הוהְיהדִיְב אָּנ"ִהָלְּפֶא דֵאָמ
 :שיא ףלֶא םיִעְבָש לֵאָרְׂשִיִ לפיו לארי רֶבָּד הָוהְי ןתְינ + :לָּפֶא

Wnsהֵאָר יתיִמְׁשַהכּו ּגְתיִחְׁשַהְ לׁשּוְריִל ממ ו םיהלֲאָה  
 ףרה 'הָתַע בר תיִתְשַמַה ְּךַאְלַמל רַמאינ הָעְרֶה-לַע םָחָניו הוה
 דיִוָד אָשּיַנ5 ס :יִסּובְיַה "נר ריס ידמע הָוהְי אַ ְךָדָ
 םִיַמְׁשַה ןיִבּו ץֶרָאָהי ןיֵּב דמע הָוהְי ףַאְלמתֶא אר ויָניֵעדתֶא
 םיְִּכָמ םיִנקְּוהְו דיו לפיו םֶלָשּורידלע הָיּוטְנ ּודיְּב הָפּולש וָּבְרִחְ
 יִּתְרַמִא יִנַא אלה םיִהלֶאָהלֶא דיִוּד רָמאיוז :םָהיֵנּדלע םיִקׂשַּב

 הָמ ןאָטַה הָלֶאְ יִתועְַה ערָהְויִתאָמְח"רׁשֲא אּוָיִנאְו עב תג
 :הָפְּגִמְל אל ָךְּמַעְבְו יִבָא תיְִבּו יב ְךֶדי אָנ יֵחְּת יהלֶא הָוהְ שָע

 דיִוָד הָלעְי ו יִּכ דנְרְל רָמאל דָגדלֶא רֶמָא הָיהְי ךַאְלמּו" ם
 דגירַבָדֿב ליו לעניפ :יִסָביה ןֶגְרא ןֶרְגְב הויל הָבְזִמ םיִקָהְל
 תֵָּברַאְו ידְָלַפַה-תֶא אַ ןֶנְרֶא בֶׁשְיוצ> :הָוהְי םֵׁשְּב רָבִּד רשא
 טיי ןֶגְרָא-דע דיֶנָד אָבָיו>י :םישח שד ןֵגְראְו 'םיִאְּבַחְתִמ מע וָנָּ
 :הָצְרֶא םִַּפַא דיְִדְל ּוחָּתְׁשיו 'ןֶרגַהְִמ" אצננ ידיות אָרָי ןֶנְרֶא
 הָוהיִל חָּבְזמ וּבהֶנְבֶטְו ןֶרגה םֹוָקְמ יִל"הָנְּת ןְגָרָאלֶא דוד רָמאיַויי
 ןגְרָא רַמאיַוּ :םַעָה לעַמ הָפּגַמַה רַצְעַתְו יל ּוהָנְּת אֵלָמ ףַסֶכְּ
 רֶקְּבַה יִּתַתָנ הֶאְר ויָניִעְּב בוטה למה ינדא שעְיו | ךל"חק דיִוָּדדִלֶא
 רַמאיַנ4 :יִּתָתָנ לָּכַה יהָחְנַמ םיִטָחַהְ םיִצָעָל *םיִגְרמַהְ תולעל

 -רַשַא אָשָא"אָל יפ למ סבב הנקֲא ניי אל נָא ליד ךלמה
 ro 111155 655 25 24,12 bl | 12 * 1 6 60 25 24,13 )ה( | ל 65

tpia )* + radra) | 15 * plד6  kaiםָאְו | 13 6+  NFף; 1 6 25  xaradwwkew de 

 MSS 'ִבַו || ל 6 ,co | < 25 24,16 הָיָה | 4 6 0קש6, 25 הנורא[ה] | 1 = 35

 ָּע invers | 19 1 6 Vrs 25 24,19 'דָכ | 20 * 1 6 MSK=57 6 25 24,20 ְךֶלּמַה |
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 1256 א םימיה ירבד 21,8—20,2

 -יִנְּב ץֶרָא-תֶאו תַתְׁשִיַו אָבָצַה ליַח-תֶא ֿבָאֹו גַהְנִיַו 'םיִכְלֶמַה תאצ
 הָבַרְדתֶא בָאוי יו םֶלשּוריִּב בשי דיִוָדְו הָבַרתֶא רצינ אביו ןומע

 וּהָאְצְמוי ושאר לעמ :כְלמיתרֲמְעיתֶא רנָּד חוי ִחְסְרַהְיַ
 ריִעָה לֶלְָשּו דינָד שאְרִלע יֶהְּתַנ הָרְְי ןָבֲא ּהָבּו בֶהְזירַּכְּכ ילֵקְׁשִמ
 הָרְגִמַּב ירׂשיַו איֿצּוה הָּבירְׁשַא םֶעָהיתֶאְוי :דֶאְמ הָּבְרַה איצֹוה
 בשר עינב יִרָע לֵבָל דיה הָשעְנ ןְֵו'תֹורגְמבּו לרבה יצירחבו
 הָמָחְלַמ דנעּתוי ןכזיִרְחֶא יִהוצ  ס  :םָגָשורִיםעָהלָכְורנְּ
 ידילימ *יִפְסתֶא 'יִתְׁשֲחַה יִכְּבְס הָּכַה זָא םיִּתְׁשְלְּפ"םע ירֶזְנְב
 ןנחְלָא ד םיּתְׁלַפיתָא הָמָחְלְמ דֹוע"יִהְּתַוי :יועְנְכיַו יאָפְרַה
 :םיִגְרֲא רנָמְּכ ּותיִנֲח ץעו יִּתְגַה תֶילָנ יִחַא מָתְלְתֶא ירוָעְיְְּב

 -שָש יִתעְּבצאְו הָּלִמ ׁשיִאויָהְיַו תַנְּב הָמָחְלַמ דּועיַהּת ס
 לֵאָרְׂשִי-תֶא ףֶרָחִיַנל :אָפְרֲהְל רלוג אּוה"םנְו עַבְרַאְו םיִרָשָע ׁשֵׁשְ

 יתָנָּב אָפְרֶהְל דל 'לא* | דיר יחא אָעְמשְרּב ןַתְנוהְי והיו
 פ ויָדְבעְדדָיְבּו ריֶנָּדידִנְב לפי

 :לֵאָרְׂשִדתֶא תֹונְמַל דיִוְתֶא תֶסי לֶאְרשילע ןַטָש דמעיוי 1
 רַאְּבִמ לאָרְׂשִײתֶא 3 פס ּוכְל םָעָה ירש" לֶאְ בָאוילֶא דיִוָּד רמי
 ףַסוי בָאֹוי רמאיוי :םֶרָּפְסִמ"תֶא הָעְרַאְו יא ּואיִבָהְו ןְּד"רעֶו עבש
 ינדאל םֶלָ מַה ינדַא אלַה םיִמֲעַפ הֶאַמ םֵהָכוֹומעדלע הָוהְי
 -רַבְדוי4 :לֵאָרְׂשִיל הַמְׁשַאל הָיִהְי הָמל יֵנֹדֲא תאז שבי הָמָל םיִדְבעל

 :םלֶשּוְ אבו לאש ףלהתינ בנוי או בָאוי-לע קח למה
 ףָלֲא לֵאָרְׂשִילב יֵתְיו ריִודְילֶא םָעָהדְקְפִמ רַּפְסִמ"תֶא בָאּוי ןתיו
 םיִעָבָשְו תואָמ עַּבְרִא הָדּהיִי בֶרָח ףלָש ׁשיִא הָלֲא הָאַמּו םיִפְלַא
 בַעְתְייִּכ םֶכֹותְּב דפ אל ןמְְנִּו יולו6 יבָרָח ףלש ׁשיִא לא
 רֶבָּרה-לַע םיִהלֲאָה יִגיִעְּב עריוז :בָאויתֶא ְּךֶלַמַהירַבְּד
 דאָמ יִתאָמְח םיִהלֲאָה-לֲא ריו רָמאָיוי ם :לָאָרְשִיײתֶא ךינ הזה
 יּכ ףּדְבע ןוע-תֶא אָנירָבעַה הָּתַעְו הָנַה רָבְּרַהתֶא יִתיִשָע רֶׁשֲא

1? c25* םיִכָאְלַמַה | 2c a4 25 12,30. 17% 11,5; )65* MoXxoplA] Baor- 
  1 6 IMS (25)ל |  | 3 * 1 6 25 123: DNג6ט6 ססזשש) || ל 1 לשמה אמ[

  ? > 4תּורָזגַמְבּו | 4 += 1 6 25 22/19 (< 63) בב 'ִמַה רוע יִהְתַו | ל 6 'ִחַה
  5 5םיִאָפְרֶה | = 69% עיֶנְכיַו | ץצ  155 Eddזו | 5 mֹףַס 25 = | 27,11
 | הָלֶא  cf ad 25 1 | 8 * Seb 25 21,22ריעי; ₪ רּועָי | ל 68 0 516 | 21,19

 * 6+ vb nonn || Cp 21, 3 6+vb nonn cf2S 243 || 4° <65 | 5 ** <65ל
(add?) | 6 6° karigyudev (cf 4), 67 katerdxuvev. 



19,5—20,1 CHRONICA 1 1255 

 יהֲעְׁשפִּמַה-דע יִצָחַּב םָהיֵנְדַמ"תֶא תֶרְכִיַנ יֲחְלנְִו דיוָד יִדְבעדתֶא
 -יִּכ םתאָרְקִל חלשיו יםיִשְנַאַהלַע דיור ודיני כל :םַחְלשיו
 -רֶׁשֲא דע וחריב ּובָש ךָלֶמַה רָמאִיַנ דֶאְמ םיִמְלְכַנ םיִשְנַאָה ּויָה
 -םע ְׁשֲאְּבְתַה יִּכ ןומע יֵנְּב הארי :םֶּתְבשְו םַכְנְקְז חַמצִי
 םרָאְמ םֶהָל רָּכְׂשְל ףָמָּכירּכּכ ףֶלֶא ןומע יֵנָבּו ןּונָח תָלְׁשיו דיו
 םִיִנָש םָתְל ְרּכְִׂיְז :םיִׁשְרְפּו בָכָר הָבֹוצִמּו הָכעמ םֵרֲא"ןמּו םִיַרָהְ
 יִנפָל ּונָחיַ ואביו ומעדתֶאְו הָכעַמ לַמתֶאְ בֶכְר ףֶלָא םיִשלֶשּ
 עַמׁשנ ס :הָמָחְלמִ ּואָבִיַו םֶהיִרָעַמ ּופְסֶאְג ןומע יִנְבּו אָבְדיִמ
 ןומע יִנְּב ּואָצָיַנ :םיִרוּבְּנַה אָבּצ"לְּכ תֶאְו בָאֹוידתֶא זלָשיִר די

 :הָרָשַּב םְָל ּואָּב-רַָא םיכְלְמַהְו ריעָה חַתּפ הָמָחְלַמ כר
 רַמְבִיַו רֹוחָאְו םיִנָּפ ויָלֲא הָמָחְלַמַה-ינְפ הָתְיָהְדִּכ בָאי אָרְיַויפ
 ןתְנ םַעָה רֶתָי תַאְוי :םֶרַא .תאכקל רי לֵאָרְׂשִיְּב רּוחָּבלַּכִמ
 קֹוֲחִּתבֲא רָמאיַו> :ןומע יֵנְּב תאָרְקִל 'ּוכרעיו ויָחָא "יֵׁשְבַא דָיְּב
 :ףיתקשוהו ממ יקח ןומע יִגְּב"םִאְו הָעּוׁשְתַל יל ָתיָהְו םֶרֵא יִּנַּמִמ

 סוני יהמתלמל םָרֲא נפל מע רֶׁשֲא עו באו יש :הֶשַעַ
 יִשְבַא יִנּפִמ םהְדסנ' ּוסּוניַו יםְרֲא סָניִּכ ּואָר ןומַע יִנָבּו5 ויְנָּפִמ
 יִּכ םֶרַא אָרְיַנ5ַ ם :םלָשּורְי באי אביו הָריֲעָה ּואבינ ויחֶא
 רָבעַמ רֶׁשֲא םֶרָאדתֶא יּאוצקָו םיִָאְלַמ חלשה לֶאְְשי נפל יֹופְגָנ
 אי יד דני :םָהיִנפְ ירזערדה אבצ-רׂש יףפושו רַהְּנַה
 ריו 'םָהלא רי" יהל אביו ןּוריַה רבעיו לַארׂשולּכ"תֶא

 לֵאָרְׂשִי רגְפלמ ָרא סיי :ֹומע ומֲחלו המָלִמ םְרא תארקל רי
 יֵלְנַר שיִא ףַלֶא םיִעְּבְרַאְו בֶכָר םיִפָלַא תַעְבש םוֲאַמ דיֹוְּד גה
 יִנָפ ּופָננ יִּכ רֶדַעְרִדַה יִדְבַע ּואְריַופ :תיִמַה אָבְּצַה-רׂש י ףפוש תֶאְו
 דתֶא עישוהל םֶרַא יהָבא"אְלְז ּוהָדְבַעְיַו דיִוָּדםַע ּומיִלְׁשי לאָרְִׂ
 ו תעל הֶנשַה יתַבּושְּת תַעְל יהְיַו 20 :דֹוע ןֹומעדינְּב

Maidaga ||ל 25 םֶהיִתַותש || ₪ = ל-ל > 25 10,5 | 7 6°  || ro,4 aliter4 525  
 8 1 c 630 אָבְצ (25 1078 אָבָּצַה) | 9 25 זס, רעׁשַה | זז * 41 10 יִשיִבָא

k. raperdzaro (cf 10. 11) || °° 5ףר-- | 14° 6  GALS 25 Io,1011,20 || ל  cf 
 10,13 'אַּב 'מל | 15 = ins (cf 6°%( Qָאֹי ינפמ vel dl 6 25 10,14 ויחא || °% > 25 |
 16 * 25 גס ,15 ףַּגַנ | ל-ל 25 6 או ('דדה) רִועְררַה חלשיו [ < 5 םֶליַח ואביו
 ךבושו | % תonn MSS 'דדה 6( 18,3 | 17 * 16 25 זס7 הָמאָלַח | ל 416
 609143155 | 18 25 10,18: 7oo || 19 ° 25 10,19 וארו | Cp 20, 1 **25 11,1 'ל..



 1254 א םימיה ירבד 19,4—18,6

 "ריִוְד םֵׁשָיופ :שיִא ףָלֲא םיְגְשּ-םיִרְׂשְע םִוֲאּב ריִוָד יו הָבֹוצ ּךְלֶמ
 הָוהְי עשוי הָחְנַמ יֵאְׂשִג םיִדְבַע דיִוָדְל םָרֲא יֵהְיַו 'קְׁשָמְרַּו םֶרָאּב
 לע ּוָה רשא בֶהְַּה יֵמְלׁש תא דיוָד חיו ָלָה רש לֶכּב דיל
 רֶזַעְרִדַה יִרָע יןּוּכַמּו יתַחְבַטְמּוé :םֶלָשּוְִי םָאיִבו רֶזַעְרִדַה ידע
 -תֶאְו תְׁשֹהְנַה יםיזתָא המלש הֶשְעוהָּב דֶאְמ הָּבַר תָשחְנ דינְּ תקל
 יב תַמֲח ךַלִמ עת עמְׁשיפ ם :תֶׁשחנַה יל תֶאְו יםיומַעה
 "יםֶרּודַהְדתֶא חלי :*הבוצ"ךְלְמ" רזערדה ליַח"לּבתֶא דיִוָד הָּכַה
 םֶחְלִנ רֶׁשֲא לע -וכְרְבְלּו םולָשל ול-ילוֲאְׁשְל דיִוְּ למלא נב

 לכ "לכו רעה הָיָה ּועּמ תֹוִמֲלִמ שיִאיּכ והכי ָערדֲהּ
 -םע הוהיִל דיו למה שייקה םֶתאיסניי :תָשָחְנּו ףֶסַכָנ בֶהֶז

 םְָאתֶא הָּכַ הרב יֵׁשְבֲאְ :יקלמעמו םיִתְשלַמ
 -לָכ ויהיו םיִביִצְנ םודָאַּב םֵׁשיו :ףְלֶא רָשָע הָנֹומְׁש חלה איִנְּב
 ְָלֶה רֶׁשֲא לָכְּב דיוְזיתֶא הָוהְי עשוי דיל םיִדָע םוְדָא

 ּומע-לָכָל הקו טַפְׁשִמ הע יהיו לאָרְׂשללע ריד למי
 יקודְצְויֿ :ריּכְזמ דּוליִחַאְהֶּב טְפְשֹוְהיִו אָבָצַה"לַע הָיּורְצְ"ָּב באו
 ּהָיְנְבּול :רפוס 'אָשְושְו םיִנַהְּפ רָתָיְבֲאןְּב יָלָמיִבֲאו בּוָטיִחאְּב
 פ | 'ִּלמה יְל םיִנשאְרֶה' דינָדייִגְבּו יְתַלְפַהְויִתרְּכַה"לַע עֶדיוֲהיְּב

 ב 'ִדָלְמִַנ ןומעינְּב ּךָלַמ 'שָחָנ תמו ןְכייִרֲחָא יֶהיְוו 9
 ויָבָא הָָׂעיְּכ ׁשֶחְנְּבןונֲח"םִע  דָסֲח"הׂשֲעֲא דיִוָד רֶמאיו :ויתְחַּת
 דיוָד יִדְבַע ואביו ויָבָאְדלַע ומַחנְל םיִכָאְלִמ דיוָּד חלשינ דֶסַח יִמָע
 נח ןופע-ינב יִרָש ּורָמאו :לומחנל נמל ןומע-יִנְּב ץֶרָאלָא
 רּובעֿב אלה םיִמֲחנִמ ל חַלָש-יּ ְיֶניִעְּב ְךיִבָאזתֶא דיָנָד דּבְכְמִה

 ןוָח קו ס = :'ילא וידע ּואָּב ץֶרֶאה 'לגרלו פה רחל
 6 * ins 6 115% (ms) Vrs 2S 8,6 םיִביִצְנ | ל cf 5* | < 25 'תַו | 8 < 25 8,8*
 חַבֶטִמ || ל 25 יִתרָּבַמּו; 6 א. 66 ד. 6%\66זשש role(u)wv || 5 Var םי | % 5 + /

ro 5 6Fldoupaau®’ Adwpou 2Sלל >25 |  | boves aeneos |g*2S89‘yA 
 8,10% םֶרֹוי; 141 ve( 5+ םֶרדַה) | * 0 דלֶאָשְל | 51 5% 6 25 יָה ּודיְבּו |
 זז 5 25 8,1: שיִּדְקָה | 5.5 25 + vb nonn | 12 1 (cf 4 8,13) ֹובּוׁשְבו | 16 = 6
n25 8,17 'ַאו | < 25* הֶיְרַשּו | 17  תסמ Eaddoux || 4 12MSS Vrsא.  

Cp,25 8,18 ּויָה םיִנהּכ |  * | (ֶג יִפַה-לעV)ִּפ לע] ' M5 
 25 10,1 | * 4MSS 65 25 + [ּונָח (6 ןֶנֶח) | 2 * 6 25 102 רֶׁשֵאַּכ | ל-ל >25 |
 3° 25 103 + םֶחיִנדַא | ל ft trsp (cf 25) vel 1 רפָחְְ עז ךפהלו | < 5

 רִעָה (6 קזס ךפהלו) | 4 3 וניִלֶא.
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 ינַאימ רָמאַנ הָוהְי ונפל בָשָיַו דיוד ךָלָמַה אבני ם ודי
 תאָז ןטקתנל :םֶלָהדדַע יִנָתאיִבַה יִּכ יִתיַב יִמּו םיִהלֲא הָוהְי
 ירוָתָּכ .יִנָתיִאְרּו קיִחְרמְל ָךְרבע-תיּב"לע רֵּבַרְּתו םיִּהלֲא ְךיֶניִעְּב

 רֹוָבְכְל ךילא דיִוָּד דוע ףיסוידהמו5 :םיִהְלֶא הָוהְי ""הָלַעַמַה םֶרֶאָה =

 לכ רְבע רּוָבַעּב הָוהְייפ תְעָדְי בעת הָתַאְו יזָבְבעתֶא
 יהָוהְיפ :'תֹולְדְנַהלְּכ"תֶא עיֶדהְלי תאָּזַה הָנּדְגַהלְּכ תֶא תיִׂשָע
 יִמָוי :ּונינְזָאְּב ּונְעַמשרַׁשַא ילָפְּב תלו םיִהְלֶא ןיִאְו ףומָּכ ןיא
 םַע ול תפל םיִהלֲאָה יֵַּלָה שא ץֶרָאְּב ידֲחֶא יו לֶאְרְשְ ל ְךמעּב
 ָיִדְּפ-רׁשֲא יָדַע יִנָּפִמ של תֹואָרּונְו תֹולְג םש ל םוָׂשְל
 הָּתַאְו םָכֹוע-דע םעל ךלולֲאְרשִי ְךֶמַעְתַא ןתתנ :'םינ יםיָרְצִמַמ
 -לע תְרַּבִּד רֶׁשֲא רַבְּרַה הָוהְי הָּתַעְויו :םיקלאל םֶהָל תיִנָה הוהְי

iְתרַּבְר רשאכ הֶׂשֲעְ .םלועדרע ןֵמָא ותיִילע ל : Jnrלני  

 ןזַאזתֶא תיל ימלא התאו .:ףיגפל וכ הדבע דיִוְּדד תיבּו
 הָּתַעְו :ינפל לֶלּפְתַהְל "בע אֵצְמ ןָּכ"לַע *תָיַּב ול תובל בע
 הָּתַעְוז :תאזַה הָבוטַה ךֶרבע-לע ֵַּדְתו םיִהֹלֲאָה אּוה"הָּתַא הוהְי
 הָוהְי הָּתַאדיִּ יגל םלועל תֹויְהַל ףדַבע תיִּב-תֶא ילרבל 2 תְלאוה"
 : לול ְָרבֶמּו ָתכֹרְּב

 תגיזתֶא יחָקיו םעיִנְכיו םיִּתַָלּפתַא ד ךינ ןקדירחא יהי 88
 דיִוְדְל םיִדָבַע בָאֹומ ָנְהּיו בָאומדתֶא ךינ? :םיִּתְָשַלָּפ ךִיִמ 'ָהיֶתְנְבּו
 וכלב יהָתָמֲח הָבֹוצדלמ ירְזעְרַדֲה-תֶא דיִנָּב ךיני :הָחְנִמ יִאָשנ
 תַעְבָשְו יבֶכְר לא ּנַּמִמ דיִוָּ | לכל ;תַרּ רהְנִּב ודי יביִצַהְל

 בֶכהלְיתֶא יד רקעי יגר שיא ףֶלֲא םיִכשְְו םיִשְרֶפ 'םיִפָ
 ירנֲעְרדִהַל רוזעל 'קָשָמְרִּד םרא יאביוי :בָכָר הֶאִמ ּונָּמַמ רתוינ

cf16 6 םֶלּוע () | 177 * 25 19+ דוע | ל שחש: 25% יִאָה תַרֹוּת תאזו,  
 ad 25 | * pl MSS ףךותְּב; 6 ₪6 62006 (רַאתְּכ) 619% 38 (006\ 0000660
 (tvepwroc) || 4 6 יִנֵלֲעֵּתַו | 18 = 1 6 25 7,20 רָּבִדְל; 6 דָּבַכְל | 19% 27%

mlt MSS 8םסתמ || ל 1 6  b >GBAN |20°2S 7,22+vbל-  || om(6* ) ְףֶרָבְּד 
 25 לכְּכ | 21 *1 6 25% רַחֶא || ל 25 723 ּוכְלָה || = 16 25 ול 'ָלְו (6 זל) | 1
 זמע | <+ gloss | 1 יוג et ins ft 6 25 הלא | 22 25 4 ןגוכּתַ | 23 5
 7,25 םקָה || 24 > 25 7,26 || 25 ** 25 7,27 iter || * 25 -4-1ּבָל"תֶא || 26 25 4

liter | Cp 18,  * 5םסתפ | 27 ** 25 7,29 ְּךֵרָבּו לָאוה || ל-ל 25  vb + 
 3 25 81 +דְוָּב | ל 25 הָּמֵאָה גְתַמ | 3 * קו עSS 2583 ךְךַרָה |" >25 | * 5

al loc ‘pT (sicל  | A)בֵׁשָהְל || 5 >25* | 4 * >25 8,4 || * 25 לסס | 5 * 5 5  
nonn MSS) || 5 cf 3°; id in vs sqq. 



 1252 א םימיה ירבד 17,15—16,43

 ותיִבְל שיא םֶעָה"ִלָב וכלי :רַעְׁשל ןּותּודְי יִנָבּו םיִהלֲאָה

 ס ּויִתיִּבתֶא ףֶרֶבֶל דיִוָּד בס
 איִבָנַה ןָתָנְלֶא דיִוָּד רָמאינ ֹותיֵבְּב דיִוָד בשָי רשאכ יהיו 7

 :יתועיִרְי תַחְּת הָוהְיתיִרְּב" ןורֲאְו םיֹזָרֲאָה תיִבְּב בשוי יֵכֹנֲא 'הּגה
 :ךמע םיִהלֲאָה יִּכ הׂשעי ְּךְבָבְלַּב רֶׁשֲא לָּכ דיוָּדלֶא ןֶתָנ רַמאינ*

 + :רָמאל ןַתְנלֶא .םיהְלא רַבְּד יִהְיְו אּוָהַה הָליִלּ יָהְַג ם
 תיָּבַה יל"הָנְבַּ יהֶּתַא אלי הָנהְי רַמֲא הָּכ יִּדְבַע רידל ּתְרַמֲאְו
 לֶאְרְשיתַא ייתילעֶה ל רֶׁשֲא םוֹיַה"ןִמי תִיבְּב יִּתְבַׁשְ אל יב5 :לתבָשל
 -רָשַא לָכְב בשמו לָהֲא-לָא לֶהֶאַמ הָיְהֶאְו הָּנַה םויה רע
 לֵאָרְׂשִי ייֵמְפׁש לַחַא-תֶא יִּתְרַּבִּד ירָבְדַה ֵאָרְׂשודלְכְּב ִּתְכלַהְתַה
 :םיזְרא תיִּב יל םֶתיִנְב"אְל הָמָל רמאל יימֲע-תֶא תועְרל יִתיִנצ רׁשֲא
 ליִּתְחַקְל יִנַא תֹואָבְצ הָוהְי רַמִא הֶּכ דיו יִּדְבעֶל רמת ה הָּתַעְו
 מע היְהָאְו :לֶאְרְִי יִמַע לַע יִנָ תֹיָהְל ןאַּאַה יִרֲחָא"ןמ הָוָגהְִמ
 'םָש לל יִתיִׂשעְ לָתיִנָּפִמ ףיִבְוואדלָּתֶא יתיִרְכִאְו ָּתְכַלָה רֶׁשֲא לכְּב
 ּהיִתְעַטְנּו לֶאְרְשי יִּמַעְל םוקמ יִּתְמָשְו :ץֶרֲאְּב רשא םילודגה םֶשָּכ
 רַשאּכ יותלבל יהָלְועדונְב ּופיַפוידאָלְו דוע דְָרִ אָלְו ויָּתֲחַּת ןְכְׁשְ
 לֵאָרְִׂ יִמַעְד לע םיִטָפְׁש יִתיִנְצ רֶׁשֲא יםיִמיָמְלוופ :הָנושאְרְּב
 היָהְווז :הָוהְיְךָל"יהָנְבִ תב ד ד דָגַאְו בְואיילָּכתֶא יִּתְעַנְכָהְו

 ףיִרחא ךעְרזתֶא יֵתֹומיִקֲהו תב"ע יתָכָלָל ךיִמָי יּוָאְלַמ

 תִיָב יֵל"הָנְבִי אה ּותּוכְלַמתֶא יִתּוניִכַהְג 'ִיְנֶבִמ הָנְהָי רֶׁשֲא
 יִלהְיְהְי אּוהְו בָאָל ֹוָל"הְיְהֶא יִנָאַ :םלועדדע אְסּכתֶא יִתְנִנְלְ
 ז'ִּיִנֶפְל הָיָה רשאמ' יתוריסה רֶׁשֲאכ ומעמ ריִסָמאָל ידְסַחְו "ןֶבָל
 -דע ןוכָנ הָיָהְו ואְסַכְו 'םֶלועָהְדדע יִתּוכְלַמְּו יִתיִבּב יּוהיִתְדַמעְַו+
 -לֶא ןֶתַנ רבּד ןֶּב הזה ןיָזְחַה לֶכְכּו הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לֹכְּכיפ :םֶלוע

 Cק 7, 125 7,2 הָאְר | ל-ל 25 הָעיִריַה ךותְּב בשי םיִהלֲאָה | 2 25 73+
 ףל | 3 63185 8 + איִבָּנַה | 4 == 25 7,5 הָּתַאַה | ** 6 25 יִּתְבָשְל תִיָּב |
 5 == 25 76 יִתלַעַה םּויַמְל | ל מ? שמ לֶא 69; 25 'ִמְבּו לָהֹאְּב ְֶלַהְתִמ 64 6
 sine 'תמ) | 6 + 6 רָבְדַה ן (655) 2577 יִמְבְׁש | 5 25 + שידתַא | 7 25 8

g 3 659%71155 3 25 + לוד |  * | + rsp hucרַחַאַמ | 8 * 25 7,9 הָתְ- | *  
 abikia | ל 6 25 7,10 ותונעל | זס * 6 ו cfad 25 | ל-ל 25 ?,זז לָּכַמ ל יִתְחיִנַהְו
 1 יִת-- || 65 65 א. 00ףטש (de )* gor = ףֶלּדַנַאְו | 516 25 'ב יִּכ | 5 הֶׂשֲעַ |
 זז *1 6 25 7,12 ּואְלִמִי | * 6% 25 ָתְבַכָשְו | < 6 25 ְּךיֵעַּמַמ | 12 25 7,ז 3

|b 25 7,15 aliter || 14 5 65* rigriicw1 טושצ?) || ( Aaévיִמָשְל | 13 * 6** 66  
et pסstea 2. pers.25 7,16 6 .ְךְתיֵּב) ןַמאָנְו | ל 25 + ךיֶנָפְל  cf 
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 :ויִתאָלְּפְנ םיִמַעָהֹלְבְּב ודובְּכְ"יתֶא םַגב ּוָרְפַסי*
 :םיִהלֲא-לָּכילע אּוָה אָרְונְו דאָמ לֶלָהְמּ הָוהְי לוד ל יִכ5
 :הָׂשע םִיַמָׁש הָוהיו םיִליִלֶא םיִמַעה .יהְלָאלּ 6

 :ּומְקֶמב יהו וע ינפל דו דה
 :זָעָו דוֶבְּכ הָוהיִל ּובָה .םימע תֲֹחְְׁשִמ הָוהיֵל ובה

 יִנָפְל 'ּואָבּו הָחְנִמ ּוָאְש 'וְמָש דוָבְּכ הָוהְל ּובָהי>פ
 ץֶרָאָה לָּכ "ויִנָפְלַמ ּוליַחי :שָרְקִתְרְרהְּב הָוהל ּוחָתְׁשִה
 :טומְּתִלַּב לֵבַּת ןוָכּתדְףַא

 לכ הָוהְי יטב ּורְמאְיָט ץֶרֶאָה לְגְתְו םיִמָשה ּוחְמְׂשִי
 :ץֶרָאָה] | :ּוּב"רׁשֲא-לָכְו יהָרָשַה ץְלעַי ֹואֹולָמּו םָּיַה םעֶרי*
 *-תֶא טיּופְׁשְל יאָבדיִּב הוהְי נפל לרעָיַה יִצָע ּוְנְבַרַי דא
 :וּדְסַח םלועל יִּ בוט יִּכ הוהיל ו וה +
 םִיוּגַה"ןִמ ּונָליִצַהְו נב יוֹנֲעְׁשְ יִהְלֶא ּנָעיִשוה מא 5

 ל ּבַתשהְל ּףשרְק של תודוהל

 פ :הָוהיל :ללַהְ ןמא טל ירכא
 ונפל תֹרׁשְל ויָחָאְלּו ףָסָאְל הָוהְיתיִרְּב ןוָרַא ינפִל םֶׁש-בזעּז

 םיִׁשְׁש יםָהיֵחַאו םֶלֶא ירבו :וְמֹויְּב םוירבדל דיִמָּת ןוָרֲאָה
 ןּהַה קּורָצו תֶאְופ :םירעשל יהסחְו יןּותיִדְיְִּב' םָרָא רבע הָגּומְׁשּו
 תולעהְליפ :ןועְבְנַּב רֶׁשֲא הָמָּבַּב הָוהְי ןִּבָשִמ יִנָפל םיִנֲהּכַה ּויָחֶאְו
 בּותְּכַה"לְכְלּו בֶרֲעָלְ רב דיִמָּת "הָלעֶה חַּבְִמְלַע הָוהיל תולע
 רָאְׁשּו ןּותּודיִו ןַמיַה םֶהָמַעְויי :לֵאְרְׂשִ-לע הָּנְצ רֶׁשֲא הָוהְי תַרֹותְּב
 :וְּבְסַח םֶכֹועְל יִּכ הוהיל תודוהל תמָשְּ יב רֶׁשֲאֹ םיִלּורְּבַה
 ריש יֶלְכּו יםיִעיִמְׁשמְל םיתְלְצַמּו תֹוָרְצְצַח ןותּודיו ןְמיַהי םָהּמְעְוצ

 v 24 >6 | = > ש 96,3 | 26 6 ּוניַהלאַו | 27 * 6 ש 966 תֶרָאְּפִתְו | ל 6
 ׁש ֹוׁשְדְקִמְּב | 20 == >6%* | ל 68 ּואיִבָהְו | < ש 968 ֹיָתּורְצַחְל 65**

cf ad 31 |969 ויֶנָפִמ | ל 1 6 6% כת;  év karoinrnpiw) || 30 * wרצַחְּב )6% n 
 2 55 w 06,10 ante ףא 30 et) ּורָמָא) | 32 ** 6 'ה ץע; ש 96,12 יִרָש ולי |

 -ש 962 + "לכ | לש זרעי | < 963 ל | % + אָב כ | *>ש |
 5 3-3 ש 106,47 ּוניִהלֶא הוחו | ל >65** | < > ש | 36 = 6 ּולְלַהיַו , , רַמָאְו |
 38 < 6( 15,185 | ל 608 In|; 1 516, vel potius ins antea © 6 61 'א 'עו

vb nonn ||3 םסממ 9 'ודי | 39 67 ת0550טא | 40 6 +  || posterius 
 4ז 56 "דיו, id 42 | °° <6 | 42 °° dl 6 6% (6 + vb nonn) | ל 1 6

cf 15,19.6 עיִמְׁשַהְל  



 + 0 א םימיה ירבד 23—16,2

 דינְד לכיו* :םיִהלֲאָה יִנְפַל םיִמָלְׁשּו תולע ּוביִרְקִיַו דינר וָלדהֶטְנ
 קחי : יהְוהְי םֵׁשְּב םַעָה"תֶא ְּךֶרָביַו םיִמְלְשהְו הָלֹעֶה תוָלֲעַהַמ
 רַפְשֶאְו יםֲחְל"ירכְּכ ׁשיִאָל הָשֶאדדַעְו שיִאָמ לֵאָרְִׂ יׁשיָא- לכל
 יהל םיִתְרׁשְמ םִיוְלַהְְִמ .הָוהְי"ןורא יִנָפל ןתצ : יהְׁשיִׁשֲאו
 והְנְׁשֶמּו ׁשארָה ףָכֶאֹ ס :לֵאְרְׂשִי יהלֶא הָוהיִל לֵלַהלּו תחול
 ד ֹוהְיְנְבּו בָאיִלאְ הָיְתִּתִמּו לֵאיָחיִו תֹומְרִמְׁשּו ילָאיִעְי הָיְרַכְז

 עיִמשִמ םִָּתְְִמּב ףָתֶאו תונכבו םיִלכנ ילְכְּב ילֲאיִעִו םָֹ
 :םיִהלֲאָה"תיִרְּ ןֹוָרא נפל דיִמָּת תֹרָצְצֲחּב םיִנָהְכַה לֶאיוֲחְְּוהְיְנְבּוֿ

 הוהיִל תורהְל ׁשארְּב דיוָּד ןֶתָנ זֶא יאּוהַה םִיַּבִל
 : ס  :ויָחַאְו ףַסֶאדדִיְּב

 :ויִתֹליִלע םימעב ּועיִדֹוה .ומָשְב ּואְרִק הוהיל ףדוהיפ
 :ויִתאָלְפנ-לבַּב וחיש | ולדּורמז ול ּורישפ

 :הָהְי ישקבְמ בל חמָשּו ושְדְק םֵׁשְּב ולְלהֶתִַי
 :דיִמָּת ויָנְפ שב וָעְו הָוהְי ושרי
 ּוהיִפיִמְּפֶשִמּו ויָתָפְמ הָשָע רֶׁשֲא ֹויָתָֹלְפַנ ּורְְזי
 :ויָריְִּ בי יִנְּב "בע ילֵאָרְׂשִי ערד

 גרה ףלֶאל ה רָב ותיִרְּב ל כזו
 :קחצל וָתַעּוְבְשּו ,םהָרְבַאתֶא תַרָּכ רשאי
 :םֶלוע תיִרְּב לֶאְרְשיל קחל בקעיל ָהֶדיִמַעיַל
 :םֶכְתְלַחְנ לָבַח ןעֶנְּ-ץֶרָא ןֶתַא ל רֹמאָלופ

 :ּהָּב םיִרָנְו טעֶמּכ רָפְסַמ יֵתְמ םֶכְתיָהְּבִפ
 :רחא .םעלא הָכָלְמַמַמּו ווג" לא יוְּנִמ רכּלַה תוס

 :םיִכָלמ םָהיֲֵע חכו םֶלׁשָעל שיא יהלי
 :ּועְרְתִדלַא יֵאיֵבְנְּו יָחיִׁשְמִּב ּועְגְתלָא=י

 :ֹותָעּוׁשִי םֹויהלֲא-םויַמ ּוְרָשְּב ץֶרָאָהלְּכ הָוהיִל ּוריִש
 Cp! 16, 1 25 6,17 דִוָּר לעיו | 2 25 6,184 תואבצ | 3 * 25 6,19 לכל םִעָה
 שי | ל 25 תַּלַח | < 69 --דָחֶא ? | 3 699 א. auop(e)itny | 4 6 + תיִרָּב |

nyy| 6 4 sed cf) | 6 GBAל 67  | cf ad 15,18. 20 et notלֵאיִנעְ  a] 
 לאו |7 = 6? conjg 6 6 | 8 6A praem dH | 9 6 +" ny רָשַא |

2MSS 810505 יִפ | 13°  w6 ּוזעְו, 1 4 | 12  ebdoxiav 0000 || rr10 6 דמט  

 ָש 105,6 םֶהְרְבַא | ? 6 ודָבְ 1 ic vel postea 1וריחְּב || 15 1 6 w 105,8 רֵכז )6

 רַכֹז) | 16 ש 1059 'ָשיְל | 18 Or yw 105,11 +"תֶא || Ig 1115 69 w 105,12 םֶח--
 21 Var [ (melius) שיא ש 105,14 םֶדֶא | 22 ש 105,15 'ִגְלְו |23 יש 2 2 םויל.
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 לאויב ןמיה תא םּיִולַה ּודימעיניז ם ::הָחְמְׂשְל לֹוקְב"םיִרָהְל
 :ּוהְיָשּוקְְּב ןַתיִא םָּתיַחַא יִרָרְמ יְּבְְִמּו והָיְכְרַּבְִּב ףסַא ויָחָאְְִמּ
 ולֲאיִחיִו תומְריִמשּו ילַאיזעיו ןב* ּוהיְרכִז םיִנָשַמַה םֶהיֵחַא םֶהָמַעְוי
 ּוהְיְנְקִמּ יֹוהלפיִלֲא ּוהְיְתִּפַמּו והיׂשֲעַמּו .יהנבּו באיִלָא יע
 ןָתיִאְו ףֵסֶאי ןַמיֵה םיְִרְׂשִמַהְופ :םיִרֲעּוׁשַה 'לָאיִעיְו םֶדָא ידבעו
 לֶאיִחִיְו תוָמְריִמְשּו ילאיזעו היִרְכְזְוגי :ַעיִמָשַהְל תֶׁשֲחְנ םִּתְלְצִמַּב
 ּוהיְתְּתַמּו> :לתומלעדלַע" םיִלָבנְּב ּוהְיְנְבּו והיֵשעמּו בֵאילֲאְ יִּנֲעְו
 תיִניִמְׁשַה-לַ תוִרְֹבְּב ּוהָיְזֹועְ לָאיִעיִו םֹלָא רבו | ּוהָיְנְקַמּוי והָלפיֵלֲאָו
 :אּוה ןיִבַמ יִּכ אְׂשַמַּב סי יאְׂשַמְּב םיוְלַהרׂש יוהיִנַנְבו> :ַחֲצנל

 לֵאְנתְנּו םפשויְו ױהיְנׁש=י :ןורָאל םיִרְעׂש הָנקְלָאְו כרב
 תורָצְצַחְּב יֹםיִרצְצִחַמ םיִנֵהְּ>ַה רֶוְעיִלֶאְו ּוהָיְנְּו ּוהָירכְזו יֵׂשָמֲעַו
 דוד יִתינ* :ןורָאָל םיִרעְש 'הָּיִחִיְו םדָא 'דבעו םיִהלֶאָה ןוֵרא נפל
 -תיִרְּב ןוְרא-תֶא תולעַהְל םיִכְלְהַה םיִפְלאָה יִרָשְו לֵאָרְׂשִי יגקזו
 םיִהלֲאָה רעב יִהיו>פ  ם :הָחְמְׂשְּב םְדָא-דבע תיִּבְדְוִמ הוה
 הָעְבְׁשְו םיִרְפ"הֲעְבַׁש ָחָּבְו הָוהְידתיִרּב ןורא יִאְׂשְנ םיוָלַה- :תֶא
 ןורָאָה"תֶא םיִאָׂשנַה טיול לכו ץּוב למ ולָּברְכמ ריֹוָדויז :םיִליִא
 דָּב דֹופַא ריְִלעְ םיִרְרְשִמַה אשמה רֶשַה יהיננְכּו םיִרְרְשִמהְ
 רָפוש לוקו הָעּורְתְּב הָוהְיתיִרָּ ןוָרא-תֶא םילעמ לאָרְׂשִולכְי
 ןורא יהי :תורנכו םיִלָבְנּב םיִעָמָשַמ םְִָלְִמְבּ תֹורְצֹצֲחבּו
 ןולחַה רעְּבו הפָקְׁשִנ לּואָש"תַּב לַכיִמּו דיִוָּד ריעדידע אָּב הָוהְיתיִרְּב
 ס :הָבלְּב ול זָבִּתַו יקַחְׂשִמּו רמי ריִוְּ למה תֶא אָרתַו
 רֶשֲא לָהֹאָה ְותְּב ותא ּוניִצו םיִלֲאָה ןוָרַאזתֶא גאיבּוז 6

16 dl ל (dittogr) | 17 6 ‘p cf 629% )0 Casaiae cf 3( | 18 5516 GPs 
(x. (056ומג bp] (cf 20%; ןב >3MSS; nonn 115575 זעי' sine 1; 9 sol )Q) | 
 ינוע.  4 Avr (sic 9( ¥ Avaviag; in 20 65 Qve, )1115%5(םג)ושמג *® dub; 6ל
Neh 12,9* 13) | > 1 6 sMSSK= 6 (cf 20) .ָא] || 5 6“ א' EAigoA(a), sim ¥|| 
 |  20. 21 cf ad 18צ |  = ‘SL inversזס |  006 cf21א. 4065 | *6 + א. 6 5
  cf adתומילע-לע  kpugiwv 6%155ד.  6 repiל-ל ||  (0 ef Ozie?)לָאינעְו 1* 20
w 9,1; 46,1 | 2r 16 מסתם MSS 6 1p), sed frt dl cf 18% et 16,5% || 22 * 1 6 

GPAxy ָנָוכְו' cf 27 || ,ל >65%א || < = רשי sic 8MSS 96; G'BTרW | 24° 5 
  1םיִרָצְחִמ, K9סז ? םיִרֵּצְצַחְמ  QOceל ||  208066 * Ewgeviaא  Zouviaא.

 |  6 8לאיעיו 6 18 | 25 41 ה  el 6 6%םיִרָֹצֲחַמ | 5 6 18° | 41? הּיעיִו
27 * cf22° )6{; 6** הינוכיו]) || = 1 'מְּב רַׂש cf 22 et 6A* vel 6 67 sol רש | 
28 6 davapwvodvrec | 29 * > pl MSS 25 6,16 | ל 5 רָכְרַכִמּו זנַפִמ 



 1248 א םימיה ירבד 15,16—14,13

 :יקֲמעְּב וטְׁשְפיַו םיִּתְׁשְלּפ ו רוע ּופיָסיִויפ ס :יׁשֲאְּב ופרשיו" דיו

DNsםֶהיִרֲחַא הלעת אל םיִהלֲאָה ול רַמאּו םיקלאּב דיו דוָע  
 -תֶא עמ יהי :'םיִאְכְּבַה למ םֶהָל ָתאָבּו םהילעֶמ יִבָסֶה

 םיִהלֶאָה אְָיִכ 'הָמְסְלּפב אֵת זַא םיְְּבַה יאָר צה לוק
 ּוהָּצ רשָאּכ דיִוָּד שעיני6 :םיִּתְׁשִלְּפ הָנֲתַמ"תֶא תּיּכַהְל ּףיִנַפְל
 אציוי7 :הָרָזְג"דַעו 'ןוָעְבְּגִמ םיְִּׁשִלְפ הָנֲחמ-תֶא יויו םיִהלֲאָה
 :םִיונַה-לִָּלע וּדְתַפתֶא ןַתָנ הֹוהיו תוצְרַאָהלֶכְּב דיו"

 םיִהלֲאָה .ןוראל םקָמ ןְכיו דיִנְד ריִעְּב םיִּתְב וק-שעיוי 5
 ןורא-תֶא תאָשְל אל דיִוָּ רַמֶא ןָא :לָהֲא ול"טיו
 םיִהלֲאָה ןוְךאתֶא תאָׂשְל הוהְי רָחְּבּוםָביֵּכ םִיוְלַה"םִא יִּ םיִהלֲאָה
 םֶלָשּורילא לֶאְרָשְודלָּכתֶא דיִוָּד להק ס :םלוע"דע ּותְרְׁשלּו
 דיִוָּ ףקָאוי :ול ןיִכַהרַׁשֲא ֹומוְקְמ"ִלֲא הָוהְי ןוךאתֶא תולעהל
 ויַחָאְו רָשַה לַאיִרּוא תֶהָק נבל ם :םִיולַהתַאֹ ןרהא יִנָּבדתֶא
 :םיִרְׂשְֲו םִיַתאָמ ויָחֶאְו רֶׁשֲה הָיִׂשִע יִרָרְמ נבל פס :םיִרְׂשֲעְו הָאמ

 נבל ס :םיִשלָשּו הֶאָמ ויָחֶאְ רשַה לאו םֵׂשְרְג ינְבְלז ס
 לֶאיִלֶא ןירבח גבל ס :םִיָתאָמ ויָחֶאְו רָשַה הָיְעמְש ןַפַציִלֲא
 הֵאַמ ויָחָאְו רָשַה בֶָדְניִמַע לאי נבל ס :םיִנֹומָׁש ויָחָאְורַׂשַה
 םיִנֲהכַה רָתיבֲאלּו קּוָלצְל דיִוָד אָרקיזי  פ :רֶׂשע םיִנְׁשּו
 רַמאיַו= :בָדְניִמַעְו לֵאיֵלֲאְו הּיְעַמַׁש לֶאֹויְו הָיְׂשֲע לַאירּואל סולל
 תיל םֶכיֵחַאַו םָּתַא ּושְּקְתַה סולל תֹובֲאָה יאָר םָּתַא םֵהָל

OR: 

 אשי :לארשי יהא הוה רדת .תולעקל "םּיַולַהְ יג

 הָוהְי ירכדכ השמ הֶנצ רשאְכ םיִהלֲאָה ןָא תא םלהיִגְב
 רימעָהְל םיולַה יִרָשָל ליד רָמאּיויפ ם :יםָהיִלֲע תּוטַמַּב 'םֶּפַתְכִּ
 םיִעיִמְשִמ םִָּתְלצִמּו תֹרּנַכְו םיִלְבְנ רישַיִלְכִּב םיִרְרָשמַה םֶהיִחַאתֶא

12 °° 25 aliter || 13 “cfg (3MSS ut 25( | ל 1MS 65 25 5,22 םיִאָפְר 'ִעְּב | 
 | בס | * 61 םיִכּבַה 64 :5) | 15 * 6 25 524 יב | ** 25 ץֶרָחְּת ?14%1
16 * Vrs 25 5,25 ך( | ל 25 pa | Cp 15, 1 ca 201155 80 jl | 2 sic 8 
6 Hill; mit 155 Edd הוהי || 3 6 םוקּמַה | 4 | >6ל || in 5--ס 6 partim al 
hab numeros | 7 5 םִיָתֹאמ | ir 6 Eoboux | 12 4MSS+םוקִמ אשר | 
13 512 6 Var® 'h? vel potius ' nin | * 6!+ éroiuoug || 15 ° 6 ִּב |” 'כב' 
 . >6L; hoc vel illud gloss'לע *654>
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 לֵאָרְׂשִײלָכְו דִיָנְָו :יהָלְנעּב םיִנֲהְנ 'ֹויְחַאְו אּנְעְו בָדָניִבֲא תיֵּבִמ
 םיִלְבְנִבּו תורנְכְבּו םיִריִשְבּו זֶעילְכְּב םיִהלֲאָה יִנְפִל םיָקֲחְׂשִמ
 אלע חלש *ןֶדיִּכ ןֶרָנזדע ואבי :יתוְרְצצַחבּו םִיּתְלַצְמְב םיּפְתָבּו
 עב הָוהְי ףַא"רַחיַו> :*רֶקּבַה וממש כ ןווָאָה"תֶא זחַאל ודָיתֶא
 רַחְיַו :םיִהלֲא יגפל םֵׁש תֶמָיו ןורָאָה" לע ודָי תַלְׁשרֶׁשֲא לע והיו

 רע אנע ץֶרָפ אוהה םּומִל אקו אב ץֶרַפ הָוהְי ץְֶפיּכ דיה
 ךיה רמאל אּוָהַה םיַּב םיִהלֲאָה-תֶא דיִוָד אָרייַני> :הָּנַה םויַה

 ויִלָא ןֹוָרָאָה-תֶא דִָּד ריִסַה"אְלְנ :םיִהלֶאָה ןֹוָרֲא תֶא לא איִבֲא
 םיִהלֲאָה ןורַא בשני זיִּתגַה םֶנָא-דַבע תיבלֶא והטונ דיר יִעלֶא
 תיִּבדתֶא" הָוהְי ְּךֶרָביו םיִשְדָח הָׁשלְׁש יֹּוִתיֵבְּב םֶדָא דבע תיֵּב"בִע
 ּפ :ול"רַׁשֲא-לְּכתֶאְ םִרָא-דבע

 יׁשָרָחְו םיֹזָרֲא יצעו ריוָד-לַא םיִכָאָלַמ רצ"ךלמ םריח חלש 14
 למל הָוהְי וָניִכֲהְיְּכ דיִוָד עכינ* :תִיָּב ול תונְבל םיִצַע יִׁשְָדֲחְו ריק

 ס :לֶאְרְשי ומע רּובעּב יןתּוכלמ הְלעַמַל תאני לַאְרְׂשִי-לע
 :תֹונָבּו םיִנָּב דוע דנְד דלי םָלְׁשוְריִּב םיִׁשָני דע דיִנָּד חק
 ןתְנ בוש ַעּוְמש םֶלָשּוריִּ לרה רֶׁשֲא םיִדּולְיה* תמש הָלַאְו

 לקפל דד חשמנרק םּעְלְ שמשום :ט/יל עדלעב
 דיִוָּד עָמָשּיַו דיִוָּדתֶא שקבְל םיִּתְשְלְּפלָכ ּוִלֲעַיַו לֶאְרָשְידלָּכְלַע
 לַאְׁשּוס :םיִאָפְר קָמעְּב ּוטשְפִיַו ּואָּב םיּתְׁשְלָפו :םָהיִנפְ אציַו
 ול רַמאיַו יָדָיְּב םָּתַתְנּו םיתְׁשִלּפ-לַ ּהָלַעַאה רמאל םיִהְלאּב ריִנְּד

 לייד םש םכו םיְִרְּפלעבְּב יילעיי ידי םיִּתתְנּו הָלֲע הוה
 וָאְרְק ןפ"לע םִיַמ ץֶרפְּכ יִדיְּב יִביוֲא-תֶא םיִהְלֶאָה ץרפ דיִוָּד רָמאָיַו
 רָמאיו יםָהיֵהְלֲא-תֶא םָש-ּובְזִעַיני> :םיִצָרְּפ 'לַעַּב אּוהַה םֹוָקּמַה"םַׁש

 7 * 6 ויָחָאְו | 516 טז 6 'ָּב; 25 63 'ָהדתֶא | 8 ** 2565 םיִעְנענֶמְבּו
ing cf ad 25 | ro 25 67 “Dyםיִלְָלָצְבּו | 0 * >6%; 25 66% ןּוכָנ | * 1  

 ןורא | זז 1? רָצִיַנ sed cf Jon) 4,9( || 12 25 9 ךיִא | 14 * > 25 6,11; 1? יִּתָגַה]

cf14, ז 8630 םֶריֵח; 1 קזט 6 0 םֶרּוח  Cpט-ל 25 1תיבדלכ"תאו 'א 'ע תא |  
 ad 25 ף,זז | 2 * 25 5,12 יִכְו | = 25 1תְכְלְמִמ אָשְנ | 3 * 25 5,13+-] םיִשנַלָּ ]

cf ad 555 6 25 'ָדְל ּודְלְויַו | 4 *= 25 5,14 םיִדְליַה | ל 697 2006 3,5 אָעַמַש  
cf ad3, 655 || 8 6 6% ardvrnow, 25 5,17 aliter || g 25 5,18 iW);16,9 || 5--7  

Q D— | rr * 2MSS 63םיי---,  ro K656א00ףסשא ||  = guvéredov(av)63%  
 לעיו; 25 5,20 דוד אביו | * 8 25 5,20 יֵנָפְל | 6 ץֶרַפ? 5666 of 67 (+ לו-

il.אסחמ) || 12 * 25 1 'םֶהיֵּבַצע; 6 =  <>-' 
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 לוח יִרּוְִּג תֹוֲאַמ הָנֹומְׁשּו ףֶלֶא םיִרְׂשָע םִירְפֲא נְּבְוִמוז ם
 הָנֹומְׁש הָשַנְמ הָטַמ יִצָחְמּו* ם :םָתובֲא תיִבְל תמש יֵׁשְנַא

 ס :ריְיתֶא ּךיֶלֶמַהל אֹובָל תומשב ֹובָקִנ רֶשֲא ףלֲא רֶע
 לֵאָרְׂשִי הֵׂשֲעַּידהַמ תַעָדְל םיִתַעָל ּהָניִב יעדי רָכשֶׁשִי ינְּבִמּוג
 יִאָצוו ןלובנמא ם | :םֶהיִּפד לע םֶהיֵחַא- לכ םִיַתאָמ םֶהיֵׁשֹאָר
 "אלבי ירלעְלו ףָלֶא םיִשָמִח הָמָחְלִמ יִלֶָּכְּב הָמָחְלְמ יִכְרְע אָבַצ
 םישלש תיֵנֲחַו הָּגצְּב םֶהּמַעְו ףלא םיָרְׂש יִלְתְפַנַמּ .ס בל בל
 ףלֶא הָנֹומְׁשוםיִרְׂשֲע הָמָחְלַמ יכרע נְַּה"ְמו5 ס :ףָלֲא הָעְבָשְו
 םיעְּבְרַ הַמָחְלִמ דלל אָבְצ יִאְצוְי רָשֶאַמּוז ם :תוָאמ ׁשֵשְו
 הָשנְמ טְבְׁשֹויִצֲחַו יִדָּנַהְו יִנַבּואְרָהְדְוִמ ןדרל רָבעֶמּו> ם וףָלֶא
 "לכ :ףלא םיִרְׂשֲעְו הֶאַמ המֲחְלִמ אָבצ יֵלְּכ לֹכְּב
 ְילְמַהְל הָנֹרְבָח ּואָּב ֹםֵלָׁש בכלב ּהָכְרַעִמ ירד ּהֶמָחְלמ יֵׁשְנַא הָלא
 ּךיִלָמַהְל דָחֶא בל לארי יתיִרָש-לָּכ םנ5 לֵאָרְִהלְכילע דיִוָדתֶא
 די םיִתושו םיִלְכֲא תֶׁשולְׁש םיִמָי ריִוְרדםִע םשדּויָהיוי :דיִוָדדתֶא
 ולב רכשֶשי-דֲע םֶהיֵלֲא-םיִבורְקַה םגְו*: :םָהיֵַחַא םֶהָל ּוניִכָה
 -לֶכַאַמ רֶקְּבבּוו םיִדְרְּפַבּו םיִלַמְּנַבּ םיִרֹומֲחַּב םֶחָל םיִאיִבָמ .יִלָתְפַנ

 הָחְמְש יכ ברל ןאצו רקכו ןמַשו"ןיְו םיִמצְו םיִלָבְ חק
 מ | ולֶאָרׂשיְּב

 רַמאינ> :דיִנְנַילְבְל תֹוֲאּמַהְו םיִּפְלַאָה יִרָשידםע דיו ץעָויוי 3
 הָצְרֶפִנ וניהל הָוהְידְןַמּו בוט םכיִלעְסַא לֵאָרְׂשִי לָהְקּולֶכְל דיו
 םיִנַהְּכַה םֵהְּמִעְו לֵאָרְׂשִי תֹוצְרַא לכְּב םירָשה ּוניחַא-לע הָמלָשְנ

 כ תשע להקה % ומאיני לאש ימי ּוהנְׁשרְ ליי ןנילא
 -ןַמ לארָשידלָּבתֶא ריִוָּ להק :םָעָה- -לכ יגיעְּב רַבָּרַה רשי
 תֶיְרָּקִמ םיִהְלֲאָה ןָֹרַא-תֶא איִבָהְל תַמֲח אֹוְבְל"דֲעְו םִיִרְצַמ רותיש
 רֶׁשֲא םיִרָעְי תיְרקלֲא הָתְלַעּב ָאְרְשְידלַכו רינד לעווי :םיִרָעַ
 םיִבּורְכַה בשוי הוהְיוםיִהלֲאָה ןורא ּתֶא םֶשָמ תוֶלַעַהְל יהָּוהיִל
 יתׁשְרֲח הָלָנע-לע םיִהֹלֲאָה ןוָרֲאזתֶא ּוביֿפְריוז :'םש ארְקְנרֶשַא

b-b Gm MSS ov xepo-34 * 9155 9 רול ||  | ony?33 115% 3  
xévws (Dp'I?) | 36 6al num || 37 6 ut 34° | 39 * nonn MSSK= יכרע Bאג 
raparacadpevot 5 —Eduevot | ל Q™“Ss nשארי | Cp 13, 1° 6+ | םיִנְקְּזַה | 

alter |ל 6-לכ םַעָו | 216 6 הָתָצְרְנ | 3 55% ּוהָשְרִד | 5 6 6קושא || 6 == 25 6,2  
 5 ca 1oMSS Dy; | D "ומש (25 VY sed invers), cf 6Y || 7 *25 63 ך- והֶאָשיִו
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 יֵּנַּבְכַמ יִריִשַעְה ּוהָיְמְרִי יי :יִעיִׁשְּתַה דָבְזְלֶא יִניִמָשַה ןְנָחויי :יִעֵבְׁשַה
 ןטקה הָאֵמָל דָחֶא אָבָּצַה ישאר ךְגיִנְּבִמ הָלֲאוצ מ רשע יִּתְׁשַע
 ןוׁשאָרָה ׁשֶדָחַּב ןְּריַהְדתֶא ּורְבַע רשא םַה הָלָאפ 0% לּודנַהו
 :בֶרעַמְלְו חַרְזמַל םיִקְמְעהלכ"תֶא ּותיִרְביַו ויָתֹידְג לכ לַע אָלַמִמ אּוהְו

 ציִוָד אנני :ריְִל דָצְמלדע הוה מב יבמ ואבנוז ם
 יִלהְיָהְי יָנֹרזְעְל ילֶא םֶתְאָּב םולָשְלסִא םֶהָל רָמאִיַו ןעיו םֶהיֵנְפִל
 יָהְלֶא אָרִי ייִּפָכָּב סֶמֶח אָלְב יב יָנְתומרְלאְו דחיל בבל סביִלע
 יִשוְלָשַה שאר יָשְמַעתַא השב ַתּוָרְוsפ ם :חַכֹויְו ּוניִתובַא

 ישב ִּדַּמַעְו ריוָדְְּל

 יעל םולָשו ל םולָּו לש
 ףיִהלֲא ךְרַזע יּכ

 -לע ּולְפָנ הָשַנֶמְמּו ם דּודָנַה יִשאְרֶּב םֶנְתִיִו דיִוָד םִלָּבקו
 הֵצֲעְב יִּכ םֶרָזַע אָלְו הָמְחְלּמַל לּוָאָׁש-לֲ םיִּתְשְלְּפיע ואֹבְּב דיוָּד

 :לּואָש וינדַאדלֶא לפי ניֵׁשארְּב רמאל םיִּתְׁשִלְפ יגרס והחלש |
 לַאעיִדיִו רבזויו יחְנְ הֵׁשֵנַמַמּו וילֲ ּולְפַנ יגלקיצד לֶא ותְכְלְּבִי
 :הָׁשנמְל רשא םיִפְלַאָה יִשאְר יִתְלַצְו יאּוהיִלַא דְבֶזֹויְ לֲאכיִמּ
 םיִרְׂש ְּהִיַו םָּ לח יִרוָּבָנדיִּ ודנַהְדלַע = דיִוָּדדםַע ּוָרְזָע הָמָהְו>
 לג הָנֲחְמְל דע ורע ריְִ-לֲ ּואָבְי םֹויְּב םויזתעְל יֵּב23 :אָבָצַּב
 ס :םיִהלֲא הְגְחְמְּ

 הָנֹוְרְבֲח דינָ-לַע ּואָּב אּבְּצַל 'ץּולֶחַה ישאָר ייִדּפְסִמ הָלֶאְו
 יאש הָדּוהְי נפ ס :יהָוהְי יִפְּכ ולא לּואָש תּוכְלִמ בׂסָהְל
 -ןמ5 ם :אָבָצ יִצּולַח תֹוֲאַמ הָנֹמְׁשּו םיִפְלַא תֶׁשַׁש חַמָרָו הָנצ
 יִנָּבְדִמַּ ם :הֶאַמּו םיִפְלַא תעֶבְׁש אבל לוח יִרוְּבַּג ןועָמְש יִנְּב

 ןרַהֶאָל ריִגָנַה עַביֹוִהויי ס :תֹוִאמ ששְו םיִפְלַא תַעְבְרַא יולה
 לְיַת רֹוְּבִנ רַעָּב קָלָצְופ ס :תֹואַמ עבְׁשּו םיִפָלֲא תָשְלֶש ּמַעו
 לּואְׁש יחא ןָמְיְנְב במי ם | :םיָנְׁשּו םיִרָשָע םיִרָש ויבָאזתיבּו
 :לּוָאְׁש תתיִּב תֶרָמָשַמ םיִנָמְׁש םֶתיֵּבְרַמ הָנַהידעְו םיִפְלִא תַשָלְׁש
 13 65 EAiatep || 16 Q "דג | 17 6 eg Bori@eiav (זועָמְל 9 | 18 3 >659א ||
 b-b 685% ook év 6)מ0666 xeipéc || 19 *1 WN cf 11,20 | ל 1 6 6689 'ולשה
 Q) 'שיִלָשַהְ | < 6 ךֶּמַעְו; 660 (םולשב) ְּךּמעֶ (הָּתַאְ) "ב 'ד (הכל | 6

6A T— || 22 6הָנ-- |  Varםֶר-- || 2ז * 6198 1 | *  SAL)יִר-- | 20 16  
 ץ6סססטק cf 8° | 23 >&BAx | 24 3: 6 תומָש | ל <6 | 5 6-+ רֶפְסַמַה הֶזְו {

x. Eabdourx.29 6  
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 יָחַא לאו ם  :יְָזאּב יֶרעְנ יֵלְמְרּכַה יּורָצָחִּי ם :וינלַּפַה
 יָלָּכ אָשנ יִּתְרַּבַה יֵרְחַנ יִנומַעָה קֶלצּפ ם :ירְנַהֶי ירָחְבִמ ןָתָנ
 הָיְרּוא+י סם :יִרּתִיַה בֶרָנ יִרְתִיַה אְָריִַע< ם ::הּיּורְצְְּב באי
 ינָבּואְרָל שאָר יֵנַבּואְרָה יאיִׁשְב אָניִדְעַ< ס | יִלָחַאְןִּב דב יִּתַתַה
 איְעצ ם יִנְתַמַה טפו הָכַעַמְְִּב ןִנֶח* ס :'םישלש ויִלָעְ
 -ןְּב לאעיִדַי5 ס :יִרעְרעֶה םָתֹוח יִגְּב ילֵאעיִו עָמש יָתְרְּתְׁשִעֶה
 *היְוׁשּויְו יביִריִו "םיוחמה איל פס יִציִּתַה ויָחֶא יאָחֹויְו יִרְמָש
 לָאיִשעיו דָבועְו לַאְלָאז ם :יבֲאומַה הַמְתַיְו םעֶנלֶא נב
 :הָיִבְצִמַה

 ךֶּב לּואָש יִנְּפִמ רּוצָע דוָע גְלְקיִצְל דיִוָּדדלֶא םיִאְּבַה הָלַאְוי 12

 םיִגיִמְמ תַשָק יש המ יזע .םיִנובגּב הָמָהְו שיק
 שארֶהי :ןמָיְנְּבִמ לּואָש יֵחַאַמ תֶׁשָקַּב םיִצְחְבּו םיִנָבַאּב םיִלאָמָשִמְ
 תֶוָמְזע יִנָּב טֶלָּפְ ילאוזיו יִתָעְבַּנַה יהֲעְמְׁשַה ייָנָּב ׁשֶאֹויְו רֶזָעיִחַא
 -לַעְ םיִשלָשַּב רֹוּבִג יָנֹועְבֵּנַה יהיִעַמְׁשו :יִתֹתְנַעָה אּוהְיְו הֿכְרְבּו
 ייל :יִתְרַדְגַה דָבְזּויו ןֶנָחּויְו לָאיזחְיו הָיְמְרְ :לםישלשה
 יּוהיַשיְ הנְָלָאז :ליפירחה ּוהָיטַפְשּו והָיִרַמְשּו הָיְלעְבּו תומיריו

 םֶתרְי יגב הָיְדבזו יהֶלאעויו* :'םיִתְרְקה 'ַעְבְְנְו רֶעיְו ילאְזעַ
 יִרּבְּג הָרָּבְדַמ "דצְמְל ליוָּדדלֶא ּולְְּבַנ יִדָּנַהְִֶמּו9 ם :"רֹודְנַה"וִמ
 םָהיֵנּפ הָיְרֲא ינו יחַמְרו הָנְצ יִכְרִע הַמֲתְלמַל אָבצ יִשָנַא ליַחַה
 בָאיִלֶא יֵנְׁשַה הָידַבְ ׁשאָרָה רֶזָעּופ :רהמל םיִרָהָה-לע יםִיאָבְצִכְ
 ילָאיִלַא יִשָשַה ייִּתַעַי :יִשָמַתַה הָיִמְרִי יֵעיֵבְרָה הָּנַמְׁשַמז :יׁשיִלְׁשַה

 36 ל-ל 1 ₪ cf( 25 23,34) יֵנֹוליָנַה םעיִֵלֲא | 37 * 63252335 ל ירצח | ל 5
 יִבְרַאָה יֵרֲעַפ; טפט | 38 * 25 2336 לֶאָגי | ל 6 5 "ב | < 25 הָבַצְמ; 41? |

cf a4 510.; 1? 6 3 יִרתְיַה  Honpe,4-4 25 יִדגַה יִנָּבַ 17 דְָּרַב | 40 6%  
GPx 01006, 860.| 44 * 66 של | 3 F Eoita | lcs23,38 | 42°  

 יתר? | ל < 'ועיו 06 יעיו | 45 = 6M א ושל 666 || ל GAY 'זתה |
iJ | 47 dub;l?6° <. ןטס(ף)וש | = 65 A*ל  || dub; ¥ Mahumites46 *  

 הָבֹצִמ | Cp ז2, 1 6 'וצְל? | 5 * 1 6 ==*MS 6% -ןֶּב (8 ונְּב) | 1 'ש | <א
frt recte || 5 65 6. lwg . . | 4°?=3 לאוי,  MSSKenתסממ  QE? tl;גזיו ' 

 הַעָמְׁשְ, הָּמַׁשְו | ל sic 4; 8 םיִש-- | 6° 65 Arar 7 ENietep | ל 9 ור,
 165 'יר-- || 7 5 6 x. leggove (WY) | ל =sMSSKe 65 לאירזעו (GA א. =(ג)ומג |
 < gl םִעְבְשִיו ? | 5 6 'ַהְו | 8 ו גז55*= הלעיו; 1? 61 65) 'ִעְיו | ל 6אא*
 יִנָּב | 5 pl MSS 6 MssEr2al 6 Ti | 9 " >6 | ל 8 contra 48 מו |

pc 567 ₪00ו 8 רתע | ל  r2°6 וא 73 | זז 8 'מ |  cf6'כ םיָלָקְו | זס . 
EXiag.65  
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 הָׁשלְׁשַה ּועָקְבַי :רַעָשַּב רֶׁשֲא םֶחָל"תיִּב רּּבַמ םִיַמ יִנֲמְשי יִמ
 ָאְׂשיו רַעׁשַּב רֶׁשֲא םָתָלדתיּב רוִָמ םיִמּובַאְּיַו םיִּתְשִלְפ הגֲחַמְּב
 רֶמאיניפ :הָוהיִלםָתֹאְָּפנינםֶתֹותְׁשִל יָד הָבֲאדאָלְו דד ואבי
 הָּתְשֶא הָלֵאָהֹי םיִׁשְנֲאָה םֶדָה תאז יתֹוׂשֲעַמ ילָאְמי יל הָליִָח
 ּושָע הָלֲא םָתוּתְׁשִל הָבֲא אָלְו םּואיִבָה םֶתושָפַנְב "יִּכ םֶתושְפַנְב
 יתְׁשולְׁשַה שאר הָיָה אּוָה בָאוידיחא יישְבאְו  :םיִרוּבְנַה תָשְלש
 1 יהְׁשֹלְׁשְּב םש-'אלו לח תֹוִאַמ ׁשלׁש-לע ֹוּתיִנֲחתֶא רָרֹוע אּוהְו
 אֶל הֶשלשַהדַעְ רֶׁשְל 'םָהָל יהיו דֵּבְכִנ יםננשב יהְׁשּולְׁשַה-ןמי
 לָאצבקדמ םיִלְעּפבַר להשיא עֶדיוהְידוְב הָיְנְּב< ם ּואָּב
 ְךוִתְּב יִרַאְהְתֶא הָּבַהְו דַבָי אּוהְו יבָאומ לַאיִרַא' ןְנָׁש תֶא הָּכַה אּוָה
 ןיִהָּדִמ שיא ירְצַמַה שיִאָהתֶא הָּכִה אּוָהְו :נלְׁשַה וב רוָּבַה
 טֶבָשַּב ויל רָב יםינְרֶא רוגִמּכ תיִנֲח יִרָצִּמַה דִיְבּו יהַּמַאְּב שמח
 ּוהָיְנַּב הֶׂשֲע הלא :ֹוִתיִנֲחַּב ּוהָגְרַהְיַו יִרָצִמַה דּיִמ תיִנָחַהדתֶא לני

 ָּבְכִנ יונה םיֵׁשלְׁשה"ןמ*5 :םיִרְּגה הָׁשולׁשּב םש לו עֶיהיְּב
 ס  ִּתְעַמָשִמדלַע דיִוָדּוהמיִׂשָיַו אָבדאל הָׁשלְׁשַה-לָאְו אּוה

 םָחָכ תִָּבִמ דוב ןֶגְחְלֶא בי יָתֲא לֵאהְׂשֲע םיֶלְְחַה ירבו
 יעְוקְתַה שָקעְְְּב אָיִעַ* ם :ְנלְּפַה ץֶלָח 'ירורהה יתומשיז
 פס  :יחוחאָה יִליִע יִתָשְחַה יֵכְּבִספ ם :יָתֹותְנֲעֲה רֶזְעיִבַא
 יִביִרְָּב יִתיִאי* ם :יִתְפֹוטְנַה הָנעֹּב"ןָּב ידָלֲח יִתְפֹוטְבַה *יִרָהְמִ
 שַעָג יִלֲחּנִמ ירּוח*= ם :ינֹתֲעְרְפַה הֶינְּב ןֿמְְנְב יֵנְּב תעֶבּנַמ
 :ינבלעשה אָּבֲיְלֲא יִמּורְתְבַה תֶומְזִע ס  יִתְבְרַעָה "לֶאיִבַ

 םָאיִַאגפ ם = :יִרְרהק 'אְגָשְר ןָתני נוגה שה נבי ם
 הָיִחא יֵתָרְכְמַה רָפַחִ ם א"ב 'לפילַא יִרְרַהַה 'רֶכָשְּב

cf 5 |6 ואביו | זס = 25 23,17 יִת-- הוהי || ל-ל 25 םיִכְלהַה A!18 >6;  
Q mlt MSS Vrs 520 * 6 אָש--?; 25 23,18 יִשיִבָאַו | ל 1 6 8 םיש-- | < 1 6  

 ולו | 21 * וגז 20* | ל 6 טח6ק (OMS eri) ד006 dio (cf 25%; 1? 3 vel שב
 vel potius 1נָה ut 25 || 22 * dl 6 5 25 23,2055* || ל-ל ] in (cf 67 259) 'א יִנְב |
 23 + 6PA* ut 25 23,21 הֶאְרַמ | ל-ל >25 || = >25 | 24 1 םיש-- | 25 65
 טח6ק ד006 500 6( 21% | ל 6 ֹוּתָחַּפְׁשִמ | 27 3 65 Eauawe 27,8 תוהמש; 5

Qpan5 1 6 8 25 23,26 יִטְלַּפַה | 28 6°\  | prb sic!23,25 הָמַש | ל 25 יִד--,  
Hie) || 30 = 6 ‘J | 27,1527,955 00066 | 29 1 ? 6 25 23,28 ןומְלַצ (65  

 יִדְלָח | 32 * 1 קמ 6 25 23,30 יֵּרָה 61 3 | ל 25 23,3ז *לָעַביִבַא | 33 1 יִמְרּוחַּבַה |
 34 %%1 יִנוגַה ןשי cf 651955 4000 6 Fwuvt et 25 ןשי || ל 25 23,11 אָנֶא ?;
 6% Zwia = Zauaia, * nny, 25 23,33 NW || 35 * 115599917 25 3 רֶרָׁש

 61 lsgaxap || * 1 prb 6 25 23,34 bלַפיִלָא | 36 * 25 יִתָכַעַּמַה (6 = 41)
 8ס*
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 ֶּמְצע 'הּגַה רָמאָל יֵהָנוָרְבַח דיְִדלֶא לאָרְׂשִיײילְב ּוָצְבָקוֹיי 1
 יהָתא ְּךֶלֶמ לָאְׁש תֹויָהְּב סג םֹוׁשְלׁש-םנ לֹומת"םנ* :ּונָחנא ָּךְרׂשְבּו
 הערת הָּתִא ל יִדיַהלֶא הוה למאי לֶאְרָשְיתֶא איִבּמַהו איצומה

 :לֶאְרְַי מע לע ריִנָנ הָיֶת ּהָּתַאְו לֵאָרְׂשײתֶא יֵמעתַא
 תיִרְּב דיו יםָהָל תרְכִיַו הָנורְבָח ךֶלֶּמַהְלֶא לֵאָרְׂשִי יֵנקז"לְּכ ואב
 הָנהְי רֶבְרְּכ לַאְרֶשלִע ְּלָמָל דיִנְּד"תֶא ּוחָשְמִיִנ הָוהְי נפל ןורְבֲמְב
 םּוָבְי איה" םֶלָשּוְי לָאָרְׂשִילְכְו דיו לי ם :לֵאּומְׁשדְּב
 אוָבָת אל דיֹודְל יסּובָי יִבָשְו ּורְמאיויפ :ץֶרָאָה 'יָבְׁשי יסּובְיה םָׁשְו
 -לָּכ דיִוָּד רָמאיו :דיִוָּד ריע איָה ןויצ תַדְצְמ-תֶא ריִוָד רַּכְלִַנ 'הָּנַה
 -ןֶּב בָאז הָנּוׁשֹאְרְּב לע רֶׁשְלּו שארל הָיְהְי הָנּוׁשֹאָרְּב יִסּובְי הָּכַמ
 :דיִוָּד ריע דלא כילע דָצְמְּבי דיְוָּד בש ":שארל יהיו היּורצ
 ראְׁש-תֶא הָּיַחִי בָאֹוְו ביִּבְּסַה"דַעְו אֹולִמַהמ ביִבָּסִמ ריֵעָה ןְבו
 פ  :ֹומַע תואְבַצ הָוהיִו לָדָנוְךוָלָה דיִוָּ ךלינפ :ריִעָה

 וָתּוכְלַמְב וָמַע םיִקְּזַחְתּמַה ריגל רֶׁשֲא םיִרֹּבִּגַה יֵׁשאָר הָלֲאְופ

 הָלְֲויי ם :לָאָרְׂשי-לע הוי רְֶּכ ּוכילְמהְל לָאְָׂשִילּכ"םע
 יםיִׁשולְׁשַה שאר יִגומְכַחְְִּב 'םַעְבָשִנ דיל רֶׁשֲא םיִרּּגַה ירַּפְסִמ
 ויִרְחֶאְוי* :תָחֶא םעַפְּב לָלֶח תֹואַמ"יׂשְלְש-לַע ֹוָתיִנֲח"-תֶא רָרועדאּוה
 -םע הָיָה"אּוִהיג :םיִרּבִּגה הָׁשֹולְׁשִּב אּוָה יָחּוחֲאָה ּודוּדְּב רָועְלֶא
 תֶקְלָח יֵהְּתַנ הָמָחְלַמַל םָשּופְסֶאְג םיִתְשְלַּפַהְו םיִמּד יסַַּּב דיו
 ףבצותיו+ :םיִּתְׁשִלַפ יִנּפִמ ּוסָנ םַעָהְו 'םיִרּועְׂש הָאְלְמ הָרָׂשַה
 הַעּוׁשִּת הָוהְי יעשו םיִּתְׁשְלְּפ-תֶא בי יָהּוליִציַו הָקְלֲחַהְדֹותְב
 -לֶא רָצַהְד לע "שאר םיִׁשולְׁשַה-ןַמ ּהָשולָש ולרי :הָלּודְג
 דודו :םיִאְפְר קָמעֶּב הָנח םיִּתְׁשִלפ יהנֲחַמּו םָלְדע ?תַרָעָמלֶא דיו
 רמאיו דיִוָּד ואְתִיַנז :םֲחְ תיֵבְּב וא םיִתְשַלָּפ ביִצְנּו הָדּוצְמַּב זָא

 ,Cp rr ז == 25 ף,ז יִטְבָשדלָכ ואביו | * 25--ּורָמאיַו | < 25 ּונְנַה | 2 * 5
 5,24 תיִיַה | ל >65 25 | < >6ל* 25 || 3 1315 63 25 5,3+-ָךְלַמַה | 4 = 6%*
 25 5,6 ויִשָנַאְו ךְלַמַה || ל 25 בָשוי יִסְבוַהלֶא | < 65 סּובָי | 5 *= 25 רָמאיַו
 65 ורך-- | ב 2S+vb nonn | 7 "7" 25 9 הל( (516 6) -אָרְקיו הָדָצַּמַּב | 8 1

c gl+Mss (leage-1 6 25 23,8 תומש || 5 1  * crrp 6 6+%55( || rs65% ) תיִּבַה 
 (Baoa, lggaoa לש: | < 1 c 6* nשּולְׁשה )3 םיֶשֹולְׁשַה, 0 456 םיִשיִלָשַה) |
 6 3% 25 הָנמש SL) עַשָּפ) | 2 6 17,4 Awdat (6א --86) 25 23,9 % דד |
 צה GMS סָפָמּב cf) 15 17,ז); GF 6ע ד0% Zeppav (pro 'ד 'ב) | ל 67 25 23,11
 םישְדע | 14 51 6 6 25 23,12 sing | lc 65 25 שעיו | 15 56 25 23,13 |

 ל 1 תַדְצִמ cf 16 | 5 25 תֶיַחְו | 16 25 23,14 בַצמּו | ז7 8 וא.
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 -תֶא דילוה אַצּומּווג :"אצומדתֶא דילזה יִרָמְזְו יָרְמְז"תֶאְו יתָנַמְזע
 םיִנָב הֶׁשׁש Gyrus :ונְּב "לא נב הָשָעַלֶא ֹוָנְב הָיָפְרּו "אָעְנְּב
 ןְגָתְו :הירבְעו יהירעֶׁשּו לאעָמשיו ורכב וםקירזע םַתומְש הֶלֶאְו
 ּפ :לָצא יִנּב הָלֶא

 םיִּתְׁשִלַפ יִנָּפִמ לאְרְשישיִא סֶנָיַו לֵאָרְׂשִיְב ּמַחְלנ םיִתׁשְלפו 10
 ירחאו לּואָש ירחא םיּתְׁשְלְפ ּוקְּבְדיו עַל רֵהְּב םיִלְלח לפי
 יִנָּב ַעּוָשייִּכְלַמתֶאְו בָדָניִבַאתֶאְו ןָתָנֹוותֶא םיִּתְׁשלפ יו ויָנָב
 לק תֶׁשָּקב םיִרֹוּמַה ּוהֶאְצְמיִ לּואְׁש-לַע ּהָמָחְלַמַה דבְכתו :לּואָש
 ּהָב יִנְרְקַדְויּ ַּבְרח ףלש וילכ אָשנלֶא ילּואָש רָמאנּ :םיִרּויַהְְִמ
 אָרָי יִּכ ויָלֵכ אשנ הָבָא אָלְו יִבדּולְלַעְתַהְו הָלֶאָה םיִלְרעֶה ואבו"
 תַמיִּכ ויִלָכ"אָשנ ארי :ָהיִלֲ לפיו בֶרֲּחַהזִתֶא לאש חקיו דָאָמ
 יויִנָּב תשְלְׁשּו לאָׁש תמי :תמינ בֶרֲחַה"לַע אּוָה"םַג לפיו לּואש
 יּוסָג יִּכ קָמעְּבירְׁשַא לארי שיאי ּואְרַַל :ותמ ודי תיִבדלְכ
 ביו .םיּתְִׁלְפ ואביו ּוסְניַו םֶהיֵרֲע ּוָבעַַו ויָנְבּו לאש ותַמיִכְו
 םיללחה" תֶא טשפל .םיִּתָשַלֶ ואביו תֶרָחַּמִמ יִהְוו ם :םָהָּב
 ּואׂשיו והָטיִׁשְפויפ עְבְלַנ רֶהְּב םיִלָפְ ויָנְּב"תֶאְו לואַׁש-תֶא ּוָאְצִמִיַ
 -יתֶא רׂשבל ביִבְס םיִתְׁשלּפץֶרֲאב לש יוילכ-תֶאְו וׁשאר"תֶא
 וּתְלָגלֶג"תֶאְ יםַהיִהְלא תיִב ויִלָּכ-תֶא ּומיִׂשֲיוזפ :םַעָהתֶאְו םָהיִּבצע
 -רֶשַא-לָּ תֶא רעל שב יל ּועָמָשיַנ* ם :ןִֹנָּד תיִּב ּועְקָת
 יתַפּונתֶא אשי לח שיָאדלּכ 3 ומּוקיי> :לּואָשְל םיִּתְשְלָפ ּושָע
 םֶהיֵתֹוָמְצַע-תֶא ּורְּבְקִיַו "הָשיִבִי "םּוָאיִבִיַו ויִנְּב לתַפּונ תֶאְו לאש
 ֹולעַמְּב לּואש תַמיַר :םיִמָי תעְבָש ּומּוצִיַו שבב יהָלֲאָה תחת
 בוָאְּב לּואְׁשְלדםנְו רַמָש-אְל רֶשַא הָוהְי רביע הוהיּב לעֶמרׁשַא
 רול הָכּולְמַה- תֶא בָפִיַו ּוהָתיִמְיַו הָוהיִּב שֶרְדאָלְוי .ישוררל

5 
42 ° cf 8,36° || © 65% Ma(g)ga || 43 * 61 ad 8,37 || * 65 (םט0מ 7 Aganh || 

44 °° ut 8,38 | Cp ro, 1 * 15 31,1 part | ל 1S ‘37, id8 | 2 1S 31,2 תֶא",; 
 -+ | 5 <65, 5 15315יִנְרְקְדּו +  | 31 prb 6 S(érporden) bn) 4 5 354"תֶאְו

  DY; ins 6שי -+ (1S + add) | 7 6+ lopanA 8ומע | 6 6 (15 31,6( + אּוהַה םויַּב
 |  cf 15%ל 61 יִּתָּב, 53155 3 תיִּב, |  | 9 = 15 31,9 literלֵאָרְׂשִי יִשְנַא 31.7 4

 AIS 9, ןסא תּורָּתְשע | ל דס כ 15 aliter, sim 6 | זז 15 31,ז: יִבָשי ויָלֲא, <
 ho יבשו"לכ | ל >15 | 2 = 18 תֶיְוְנתֶא וחקיו הָליִלַהלָכ וכְליַו | * 5
 31,12 N°} || © IS גאבי] et antea add | 5 - | < 5 לָשָאָה | 13 6+ 4

2 
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 םיִרּרְּבַה םֶלָּכ> :דעומ לֶקְאְל חַתַּפ רעש היְמַלַׁשִמ ןּב הָיְרַכְזי
 םָשָחִיְתֶה םֶהיִרְצַחְב הָּמַה רשע םִינָשּ םִיַתאָמ םיֵפָּסַּב םיָרעְׂשְל
 -לע םֶהיֵנְבּו םָהְו :םֶתָנּומֲאְּב הָארַה לֶאּומשּו דיור דִי הָּמַה
 תוחור עלי :תֹורמְׁשִמל לֲהֲאָה תיל הוהְ-תיבל םיִרְעְׁשַה
 םֶהיֵרצַחְּב םֶהיֲֵאפ :הָּבְנְנְו הָנֹופְצ הָמָי חַרֶזִמ םיִרֵעְׁשַה יָה

 -לעו תולה לע ה | סולה ה ימילעשה יג תעְבְא
 םֶהיֵלֲיְכ ּוניִלָי םיִהלֲאָה"תיִּב תּוביִבְסּוז :םיִהלֲאָה תב תּורְצֹואָה
 הָדֹבְעָה יִלְּכדלע םֶהָמּוי :ירקְּבְל רֶקְּבִלְו חָּתְפַמַהְ-לַע םֶהְו תֶרָמָשִמ
 םיִלָכַהדלע םיִנָמַמ םֶּהַמּופ :םּוִאיִצו רָפְסַמְבּו םּואיִבָי רֶּפְסַמְבדיִּכ
 :םיִמָשְּבַהְו הָנובְלַהְו ןַמָׁשַהְו ןייהְו תָלֹפַה-לעְו ׁשדָּקַה לכל לַעו
 םיולההןמ יִהָיִתִּתַמּויז :םיִמָׂשְּבַל תחְקְרמה יחקר םיִנֲהְכַה נמו
 -ןמּוי* :םיִּתְבַחַה השעמ לע הָנּומֲאָּב יִחְרָּקַה מלל רֹוְכְּבַה אּוְה
 :תָּבׁש תֵּבַׁש ןִכָהל תֶכְרְעִַמַה םֶחְל-לַע םֶהיַחַא ןמ יִתָהְקַה יִיְנְּב
 םֶמּוידיִּכ יםיִריטְּפ תַכָׁשְלַּב םיולל תֹוָבָא ישאר םיִרְרְשִמַה הלא
 םֶתּודְלְתְל םיולל תֹוָבֲאָה יִשאְר הלא : יהכאלמב םֶהיֵלֲ הלל

 -יבַא וש ןְעְבְפ = ם םָלְשּיִב ּכָשָנ הָלֶא םיִשאְר
 שיקו רּוצְו ןודבע רֹובְַּה ובו :הָכַעִמ 'וָתְׁשִא םֵׁשְו ילאועו ןֹועְבַ
 ריקוה תּולְקמּול :תָלְקַמּו 'הָיְרכזּו ּויְחַאָו רוגל :בָדנְו ךכו לעב
 ס | םָהיֵחֲא-סִע םֶלָשּוְיִב ִבְׁשִי םֵהיֵחַא דָגָנ םַהְףִאְו םָאָמִׁש-תֶא
 -תֶא דיָלֹוה לּואָשְו לוָאָׁש-תֶא דיִלֹוה שיִקְו שלקדתֶא דיֶלוה רֵגופ

 ןָתְנוהְוְְבּויי :לַעָּבְשָאתֶאְו בָדְניִבָאדתֶאְו עּושדיִּכְלַמתֶאְו ןְתָנּוהְ
 "ּדלְְו ןותיפ הָכיִמ יָנְבּוי :הָכיִמ-תֶא דילוה לעָבייֵרְמּו לַעַּב ביִרְמ
 -תֶאְו תֶמָלְע"תֶא דילוה הָרְעְיו יהָרְעְדתֶא דילוה דִחֶמְו< :'ִעָרְַתְ
 21 6* םֶלָשִמ | 22 699 םיִרֲעׁשַּב | 23 65* רמשל ? שמ רמשל (rspס :

ut 22 || 26 * Var® 6FA(S) ut 22 || b-b GBA oi A. cavתוחור) | 24 65*  ad 
 prps ;(sim 3) ּויָה 'להדןמו | 27 6+ dvoiyew ד. 00006 ד. 16000 | 16

tnraviotdv) tod uerdlou iepéwc [326דשצ  (CFִּתַמַג | ל + 7 ] 5 64+ ' 

 הָיָנְבֹו | 33 * Q 'ּוטְּפ א "ַטֶּפ 59 םירָמנ; 65 ןoזerarpévot epnuepig (ירמש
 vel] ? תּוקְלְתַמ cf 11, 5,118[? תֶרָמָשִמ) קזס 'טפ 'לב, 67 si קזס 'טפ | ל 5
 ימה || 35 = K 'ועו 06 "עי | * 8 6 pc MSS 1) Edd nh | 37 ° 6 iָחָאְו
 )® חאו 4 םיחאו) || ל 67 א. Atouv א. Zexpet * א. Zaxxoup 8,31 רב( | 38 6
 et 842 אָע-- | 399 1 רַנְבַא | 40 1? 6 Vrs "יִרַמ pl MSS) בירמ) | 4 * 6*

MoAwy 67 ut 8,35 ||» 8,35 אתו; 6(9) 8,35 +-זֶחֶאְו' cf 5 | 42 * 67 lwta GPA 
1090; 1 6 ca 151155 ]ו vel 6 8,36 הדעה 
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 םֶתְּזחַאַּב רֶׁשֲא םיִנשאָרֶה םיַבְׁשֹויַהְו :םֶלֲעַמְּב לֶבְבְל יָלְנָה הָדּוהיִוי
 ּובָׁשְ םלְׁשּוריִבּו :םיִניִתְּנַהְו :םיולַה םיִגָהְכַה לֲאָרְשִ םֵהיֵרֲעְּב
 ייתּוע+ :הָשַנְמּו םִיָרָפָא :יְּבְִמּו ןָמְנִב ינּבְִמּו הָדּוהְי יָנְבְרַמ
 -ןמּופ :הָרּוהְיְדִּב ץרפ יֵנּב"ןמינְּבְּב "ֶרְמַאְְְּב יִרְמָעְְְּב דּוָהיִמַעְְּב
 -שש םָהיַחַאְו לֶאֹועְי חַרָז יִנְּבְִמּו6 :'וִיְנְבּו רוָכְּבַה הָיָׂשֲע ייִנליִשַה
 להווה םֶָשָמּ יאּולָס ןמְנִּב ִנָּבִמּול :םיִעָשַתְ תואָמ
 ךןֶּב םֶלָשִמּו יָרְכַמּב יז הָלֵאְוי םֶחֹרְיְּב-הָיְנְבִיְו :הָאְנסַהְְְּ
 תֹוִאַמ עַׁשִּת םֶתּודְלְתְל םֶהיֵחֲאְופ :ְֶינְבְּב לֵאּעְרּ היִטפָׁש
 :םֶהיִתְבַא תיבל תֹובָא ישאְר םיִׁשְנֲא הָלֲאלְּכ הָׁשׁשְו םיִשָמְחַו

 הקְלַח"ַב יהירזעווי :ןיכיו ביריה יהְיְעַרְי םיִנֲהְּכַהְְִמּווס ם
 : :םיִהלֲאָה תיּב דָנְנ בּוטיִחַאְֶּב תֹויָרְמְִּב 'קודָצְְְּב םֶלָשְמְּב
 ב לידע" ןּב ישעי .הָיַּכְלִמְּב רּוִחְׁשַפ"ןְּב םֶחֹרְְּב יהָיָדעויצ
 תיִבָל םיִשאָר םֶהיֵחֲאַוַו :רָמאְְּב "תיִמְלָשְמְְֶּב 'יםֶלָשְמדְַּב הָרֶזְחִי
 תרובע תֶכאָלִמ ליז יִרּוְּבִנ םיִשָשְו תֹוִאִמ עַבְשּו ףַלֶא םֶתֹובֲא
 "ןֶּב םֶקירְעֶּב בׁשֲחְב הָיִעַמְש .םֶיוְלַהְהְַמּו+ :םיִהְלֶאָהְתיִּב
 אָכיִמְֶַּב הָנְנַּתַמּו לָלְגְ ישְרַח רָקּבקְבּו5 :יֶרָרְמ יִנְּבְִמ הָיְבשח
 הָיְכָרָבּו ןֹוְתּודְיְּב לגן יתיְעַמְׁשּב יהְיְדַבֹעְויפ :ףָסֲאְְּב רכז
 םיִרְעָשַהְול :יִתְפּוְטְנ יֵרְצַחְּב בֵׁשויַה הָנֲקְלֲאְּב :אָסָאְב
 הָנַהדַעְו5 :ׁשאְרָה םולש םֶהיִחַאו ןַמיִחַאַו ןֹומְלַטְו בּוקַעְו סּוֶלַש
 םּולָשְרפ :יִול יִנְּב תונֲחמל םיעׁשַה הָּמַה הָחָרְזַמ ךָלָמַה רַעָשְּב
 תֶכאֵלְמ לע םיִחְרְקַה ויִבָאד תיל ויָחֲאְו חרקְרּב ףֶסיְבָאְְּב ארוקְןְּב
 ירש הָוהְי הנח"ל םֶהיִתְבַאְ " לָהֶאְ םיִּפְּפַה יִרְמִש הָדְבַעָה
 :ומעו הוה םיִנָפַל םֶהיֵלֲע הָיָה דיִגְנ רֹזְעְלֲאּ סַחְניִפּויי :אֹוְבָּמַה

r b-b GBA םיִלְגמַּב NI— (trsp ,), sim ¥ | 2 ** 6” invers; ¥+ kai . . koi | 
% ins (cf 7. 10. 14; Neh 11,4( ?הָדּוהְי יֵנְּבִמ | ל = הָיתַע Neh; 6* we 
ron | > = הָיְרַמַא ? Neh; 65% om | '4 1 > 064055 (661 ןַמָינּב) ןֶמ יִנָּב;א | 

  |76לאיעי  3 ef Basia frater ipsius || 6 6ל |  cf Nu 26,20יֶנָלָשַה 1 =
= cf 2,33 | ל-ל 1 prb 6 Neh 11,9 TiN] | 8 == nonn MSS 69% ה 

  ? 6%הִיְנְכִי (8 הָיִנְבִ) | :0 * 6% הָיִעַרִי  i4 5 | > 3יֵנְב | 650 (ינריִכָּמ,
 |  6% Zaoהָיְרָש | ל  | 1 + Neh 11,11"יִֶָּב  Neh 11,104עֶדיי || ל 65 םי---,

  | > 585יִזתַאְְַּב לָארַועְְּב יסןשןמע  » Neh 11,13הָיְרועו | ל 3 41155 * 12
 . || > 69* ni— || 13 VarS b‘ (exc Wy?) | 15 ** 65 x. Baxap x. Paםּולש

 [ אָדְבַעו  nonn MSS 5 Neh 11,17 Qt | 16 * 65 x. 48566 Neh 11,17םסומג || ל
  Neh 12,25ּוהָיְמְלש(0ִמ)  || 17 6! 7% 26,r. 14עּומש || 5 323155 3 ףסא  Nehל

 חטא | 20 6% המ(.  | 18 65* (ai)םֶלָשַמ



 1238 א םימיה ירבד 9,1—8,16

 הָיְדבול :הָעיִרְב ינְּב 'אָחּויְו יֹהַּפְׁשִיְו לָאְכיִמּו6 :ירָרֲעָו דָרְעֵי
 :לעפְלָא יִנָּב בֶבֹויְו הֶאיֵלְזְו יֵרְמׁשיְ 18 :רָבֲחְו יִקְזִחְו םנְׁשָמּו
 הָיאָרְבּו הָיָדעוי :לֵאיִלאָ יֵתְלצְו יניעיִלאְויי :יֶּדְבזְו יָרְכְזְו םיקיויפ

 חו כז ןורבעְי* :לֶאילָאָ רבו ןפשיוי> :יעמש יב תמש
 :"קָשָש יִנְּב ילֶאינְפּו 'הָיְּפִיְוײ :הָּיִתְתְנַעְו םֶליֵעְו יהְיְננְמְו+
 :םָחֹרְי יגְּב יִרְכְזְו הָיַלֶאְו הָנְׁשְנעיְו=ז :הֶיְלְתעַנ הָיְרחְּׁו יכְשְמׁשְו5
 :םֶלָשּוְיִב ּובְׁשִי הָלֶא םיִשאְר םֶתודְלְתֶל תֹוָבָא יִשאְר הָלָא
 רֹוכְּבַה ונְבּופ :*הכעמ ּוּתְׁשִא םֵׁשְו "ןועְבַנ יִבֲא ּוְבָשי ןֹועְבְנְבּופ

 תלְקַמּויי :ירָכְזָו *זָיחאְו רודני :בָדָנְו לֵב ׁשיָקְו רּוצְו ןיְבַע
 -םע םָלְשּויִב ּובָשָי םֶהיִחַא רֶגָג הָּמַהְַאְו הָאָמַׁש"תֶא .דיֶלוה
 לּואָשְו לּואָשדתֶַא דילוה ׁשיָקְו שלקדתֶא דיִלוה רָנָופ חם :םֶהיַחא

 ךןְבּוא :לַעָבְׁשֲא-תֶאָו בָדָניִבֲא-תֶאְועּושייכְלַמ"תֶאָוןְתְנּוהיתֶא דילוה
 הָביִמ ןֶגְבּופ :הָכיִמיתֶא דיָלּוה לַעָּב ביֶרְמּו לַעָּב ביִרָמ ןֵתְנּהְ
 הֶּלעּוהיִו יהָּדַעוהְיְתֶא רילוה לֶחֶמְו :וָחֶאְו יֵעְרֲאתְו ילַמְו ןותיּפ
 :יאצומ-תֶא דילוה יֶרְמְזְו יִרָמְזתֶאְו "תֶוָמַזעתֶאְו תָמָלֲע"תֶא ריֶלוה
 :ֹונְּ ילצָא ֹונְב הֶׂשְְלָא וָנְב 'הָפָר יאֲעְנְּב"תֶא דילוה אַצומְל
 לאעמשיו יֹורָבּב ו םקיִרְזַע םתומָש הֶלַאְ םיִנָב השש צא
 ויָחֶא 'קָשע יִנָבּופ :לַצֶא יִנְּב הלא ןנָתְו יהל יהְיְרֲעְׁשּו
 לוד יָהּוס :יִשְלָשַה טלָפיִלָאְ יִנָשָה שּועָי ּורכְּב !םלוא
 האמ םיִנָב יִנָבּו םיִנְּב םיֵּבְרַמּו תֵׁשַק ירד ליַמדיִרוּבִג םיׂשנֲא
 0 ןממב נבמ הָלֲאלְּ םיׁשמה

 לארשי יִכְלַמ רַפֲס-לע םיִבּותְּכ יסָּנַהְו ּוׂשְחיְתָהי לֵאָרְׂשִילְכְוי 9

SAL16 5 65 200 || ל  || Qond * >. Apwd >. Qbep6 א. F x. Qpnp15 =  
 )+( 6 c 1 20 | ותוקlee || 17 65 ne 68 יִניִעְויְלֶאְו | 21 6% א. 20006 |
 22 609% k. QBnd Lk. Agep cf 12 || 24 6%* + יִרָמַעְו | 25 5 6%+%% + א
 ל | ל 65 הירפיו 35 .x 60056 3 הירפ | < ?K6 'יָנְפּו 06% 'ּונְפּו |
 4 cf 14° | 26 1 ? 6 6* הישמשו | 27 65 ? הירשעיו || 29 * ות לֶאּועי <( 9, 35[
 ל 65*+85 הכלמ 655 הכימ? | 30 * 6% הָנְבּו | ins 6 %2*6 9,36 רַנְו |

x. 20(ו)טוסטט || 968% א 06(20)אסטק *  .>  praemבז * 62 ויָחֶאְו 4 ויָחֶאְו  
 9,37 הירַכו; ins 6 65%30 9,37 תולקמו || 33 1 רַנְבַא | 34 זמ "ירָמ טז 940%
 semel | 35 * 6091 ליּכְלַמ * 0 | ל 0,41 'חתו || 36 = 65 61 9,42) הע
 6 ?lwba || 5 6530 ntbtp || < 65* אצימ | 37 * 69* אנעב? | ל 6* 3

Atapias |68 רכב | 5 61+ א.  EonA * Acoanh | 38 * pl MSSהָיַּפְר | < 69%  
 5 6 א. 056 | 39° 6 Agex ® גג | ל 65 Dליַא | ,Cp g 1 = 69* םש--

 הָמַהְו 1 ₪.
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 חפוצ יָנְּבפ :לָמֲעְו 'שֶלָשְו עֶנְמִיְו יחפוצ ויָחֶא יָּלָהוָבּוגפ :םָרֲאַו
 יהשלשו אָּמִׁשְו רוה ירֶצְבז :יהָרְמְיְו "ירבו לַעּוש ירפְגרְַו יחּוס
 יל יִבָבּ :יאָרֲא יאָפְַּו יהּגַפִי רֶתָ ינָבּו> :אָרֲאָבּו ןְרְת
 תֹוָבָאָהתיב יִשאְר רָשָּפדיִנְב הלא לכס :אָיִצְרו ילָאינחְ חַרָא
 המֲתְלמַּב אָבְצַּב םֵׁשְחיִתַהְו םיִאיִׂשּנַה יֵׁשאָר םיֿליח יִרּוּבג םיִררְּב
 ּפ :ףלא הָשֶשְו םיִרָשָע םיִשנַא םֶרפְסִמ

 :יִשיִלָשַה תַרְחַאְו יִנָשַה לָּבָשא ֹורֹכְּב עַלָּבדתֶא דיֶלוה ןמְננְבּוי 8
 אָרְגְו ירא עלבל םיִנָב ּויָקיַוי ּ:יִשיִמְחַה אָפְרְו יֵעיֵבְרָה הָחֹונ
 :"םֶרּוחְו מופ אָרְגְו5 :ַחוחַאו ו ןַמעגו יעְוָשיִבַאְצ ;'דּוהיִבאְ

 םּולְגי עַבָנ יֵבְׁשּוְל תובא ישאר םה הָלֲא "דוחא נב הָלֶאְו
 אָּנע"תֶא ידיִלּוהְו .םִלְגָה אּוָה אָרְנְו היִחַאו ןַמעֶנְול :יתַחְנְמלֶא
 םיׁשּוח םֶתֹא ּוָחְלַשמ בָאומ הָרְשְּב רילוה יםירָחְשול :ֹדֲחיִחַא-תֶאְו
 אָיְבְצדתֶאְו בֶבֹויתֶא וָּתְׁשִא ישרֲחְומ רָלוופ :ףיִׁשְ יאָרעּבתֶאְו
 הָלֶא הָמרמדתַאְו 'הָיִכָשדתֶאְו 'ץּועידתֶאְוי :םָּכְלמתֶאְ יאשיַמ"תֶאָ
 :לעפלָא-תֶאְ בּוִמיִבֲאזתֶא דילוה םיִשָחַמּויי :תוְבָא יִׁשאָר וָנְב
 רליתֶאְ ֹנוא-תֶא הָנְּב אּוָה ידָמַׁו םֶעְׁשמּו ירבע לעַפלָא יָנָבּו
 ןוליַא יֵבְׁשּוְל תֹובֲאָה ישאְר הָּמַה עמשו הָעְרְבּו :ָהיֶתְנְבּ

 הָיָדְבְזּו5י :תוִמְריְ יקָשָש יָּתַאְו < :תג יֵבְׁשִתֶא ּוחיִרְבַה הָמַה

35 516 Seb 6 יִנְבּו | ל 65 Bakaap (crrp) * lagovh || 5 67 006 | 
  , * >. Apagep | © 5(רפרנחו)  65 x. Avappapםֶלָשְו | 36% א ַתיִמ | ל !6 4
x. EoBpet 1 5 6 x. luoapn | 37 5 65 2000ג | * 65 דּוהַאְו ? 661 8,3( | 65 א 
Eaieca 8 ef Salusa | 5 21155 6% ר| )8 הָרְתיְוז) | 38 = 0+ הנופי 6% 

 ® Varל |  ||? 65 —ar | 5 67 —ar | 39 5 65% QAa 5 Eepavוסוצ6 * !6שומג
 | תַרְחַאְו ?; 1 6 אט 26,38 םֶריֶחֶַא | 2 'וי? יונ?  | Cp 8,1 65לֵאיִנַחַו

3 51 6 gMSS 69155 Gn 46,21; אט 26,40 YN || * 67 koi Awa (= Awt); 
 ||  65%8 x. Axiaל ||  cf 7,37% et [66 3,15 | 4 * 65 —oauacקמ דּוהַא יִבֲא 1
5° Nu 26,39% D—; GAFMSS Zuwgav || ל 1c Nu 26,39 ;םפּוח] | 6 *1 דוהא 
651 Awd ut Jdc 3,15 )6 6 ante 5) | ל 65* --066)ו * Mavouo® || 7 * 6+ 
Fnpa, 655% + odroc lr(A)aau || ל pl MSS --דּוה ; EMSS [1001408 || 8° 6A+ 
MSS --םיר (Qרי=( 65 cewpew | * 1115 6% --אד (cf g°) || © 69 שא | 
  mlt MSSאדעב 3 שרח | * 6% 'וִמ * 9 'ומ || 10 * 67 ₪06 || ל 6399 * 
  65% 98n0 X Agep | ? mlt MSSדבע  || 12 * ca 15MSS'בש || זז 6! 'ִפֶלֶא 684
Edd 6548 .ך-- 67 א Eauawma || 5 691755 Qva(v) * —wv || 13 6 A(t)Aau, 

  cf 17 || > 6* Ewonk 7 Eigaxאָל400 et ins | bpאש || 14 * 1 6 6°! םֶהיָחַאְו
9 Sesac, sim 8 || ¢ = םֶחרְי 27. 
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 דֶלָּתַו6 :תֹוְנָּב דָחְפְלֶצל הָנְיְהִּתַו ידָתָפְלִצ ינֵׁשַה םֵׁשְו הָכעַמ' ותחא
 וינבּג לשךש ףיַחֶא םֵׁשְו ׁשֶרָפ ומש אָרְקִתַנ ןּב יִָמתֶשָא הָכעמ
 :הָשנֶמְרּב ריִכָמְְְּ רעל ינְּב הָלֲא ןֶדְּב םֶלּוא יֹנְבּו7 :םָקָרְו יםלוא
 :הָלֲחַמ"תֶאְו רֶזָעיִבַא-תֶאְו דוּהָשיִאתֶא הָרְלְי תָכְלּמַה וָתחַאַ
 ם :םַעיִנַאְו "תְקלְ םֶכָשְו ?ןיחַא יעָריִמְש יִנָּב יהוו

 ֹונְב הָדָעְלֶאְו 'ונָּב תַחָתְוי ּונָּב ודָרְבּ יחלתּוש םִיָרְפָא יִנָבְּופ
 םּוגְרהְו -דַעַלֶאְו רֶזַעְו ֹונְּב חַלְתּושְו וָנְּב דָבָזְוי :ֹוָנְּב תחת
 לָּבִאָתִיַוי :םָהיִנְקִמתֶא תַחָקְל דרי יִּכ ץֶרֲאְּב םיִדָלּנַה תנריׁשְנַא
 ותְׁשֲא-לָא אביו :ֹומֲחנְל ויַחֶא ואביו םיִּבַר םיִמָי םֶהיִבַא םִיַרפָא
 :ֹותיִבְּב הָתְיָה הָעְרֶב יִּכ 'הָעיִרְּב ומָש-תֶא *אָרְקיַו ןּב דֶלָּתַו רַהְּתַ
 א תֶאְו יחל ןותחמה ןוֶכוח-תיּבתֶא כת הראש וּתְבּו

 םְתזָחֲאוי :ונב עֵׁשוהְ ּנְּב iar :נְּב ,עמשילא נב דוהימע
 היֶתְְבּ רז ברעמלו יןרענ חַרֶזִמלְו ָהיֶתְנְבּו לֶא תיִּב םֶתּובָשַמּו
 אשתי הָשַנָמדיִנְב יָרילַעְדיַפ :ָהיֵתֹנבּו יהיע-רע הימנו םֶבָשּ
 ּובָשָי הָלֲאְּב ָהיָתֹונָבּו רה ָהיֶתֹונְבּו דג יהיִתְְבּ ָךְנָעּפ ָהיִתְנְבּו

 פ לֶאְרְשְיְְּב ףסזי יב
 ינְבּויי :םָתֹוחֲא חַרָשְו הָעיִרְבּו יִנָשיְו הָנְשְִו הָנְמִי רֶׁשֲא נבי

 יטָלְפַיתֶא דילוה רֶבֲחְוצ :תוזְרב יבא אּוָה לֵאיִּכְלַמּו רֶבָח הָעיִרְב
 יִּדְמַּפ טָלּפַי יִנָבּו :םָתֹוחֲא אעוש תֶאְו יםָתֹוח-תֶאְו ירַמּוׁש-תֶאָו
 יהָּבְחְי יגור יִחַא "רָמָש יִנְבּוא :טלָפַי יִנּב .הֶלֶא יתְושַעְו 'לָהָמְבּ

 15 % 1 6 ויָחֶא םַשְו תֶכְלמַה | < cf אט 26,33* || 16 * 1 8+ דַעְלַב | ל >65 |
MoXexe® * MeAxa®ךָּבּו || 18 65% (ף)  r7 Sebםִלנַא |  GL6% 00006 | 3  © 
Aakeeu 7 6. Ao—- ||65 א.  © || (a)aau(v)ָפ * 65 הֶר-- || * 6  | opeַפ  

 | רכב?  Paau (vel pro Oaau?); 8 Nu 36,35א. 671 < || 200000 65 =
es 2 ss. Nu JNA cf 6MSS 006 || 4 65% EAeaka, Aaada 1 5605 3 העדלא | 
> GFA Noope || 21 65 --והו | 23 * 4MSS 65 ִּתַו | ל' 65 Bapyaa || 24 67 
Hp— (Ny?) | 25 65 20000; ins 1נָּב 6 101155 || 26 6% aliter |] 27 % 
Novu, 9 Nun; al loc ןגנ || 28 * Jos 167 my] | ל sic optim MSS 6 
8 mlt MSS Edd jy | 29 *% 65* .א % dpiwv | .ל 65% + א Baka(a)d . . 
cf Jos 17,11 (םעלבי) | 30 < Nu 26,444 sed cf Gn 46,17* | 31 Q כ 
K?; 16 6” (Bn[p]zaie) תיָזְרַב | 32 * 65 IpaunA (crrp) || ל 65 prb רָמָש (sed cf 
  5 [Juagana proל | 0006 * Heonxnא - | 33° Var® jog 6ן-- 65 < | 34%
Bapanh *; ¥ Baauo® | > Var® 6 W; 65% תיִשָעו ע תושעו | 34 ° 65 EZe(u)unp 

 (רַּׁש?) :45 65 וש | = 0 הָנְהָרְ א הָנֲהורְו | < 1 6 0 הָּבְִ א הָּבְחִי
 דו י
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 דתיִבְל םיִׁשאָר לֵאּומְׁשּו םָשְבִיְו ייַמָחְו ילֵאיִריו היְפְרּו יזע עלות
 -םיִרְׂשֲע דיִוָד יִמיִּב םֶרָּפְסִמ םֶתודְלְתְל יליח יִרּוְִּ .עלּותְל םָתּובֲא
 הּיֲחַרְזִי יִנְבּו יהָיְחַרְזִי רז ]בו סם :תואְמ שָשְו ףלֶא םִיָנְׁשּ

 םֶתּודְלְתְל םָהיֵלע 4 לכ םיִׁשאָר הָׁשִמֲח יִהיִׁשִ לָאז הידע לאָכיִמ
 ְּבְרהיִּכ ףלָא הֵׁשָׁשְ .םיׁשלְׁש הָמְמְלַמ אָבְצ יִדּודְג םָתֹובֲא תיִבָל
 םיִנֹומְׁש םיִליֲח יֵרֹוּבִּ רכש תֹוָחַּפְׁשִמ פבל םַהיַחַאְו5 :םיִנָבּו םיִשָנ
 ספ | לִָל םֵׂשְתַיִתַה ףלא הָעְבְׁשְו

 ילו ןוֿלְצֶא עלב יֶנְבּוז :השלש לאיי רכב עלי ןמנְּביֿ
 םיִלָיַח יֵרֹוּבִנ תֹובָא תי ישאר הָׁשִמֲח יִלִעְו תֹומיִרי לֵאיּנְע
 רכב יִגְבו" ם  :הָעְּבְרַאְו םיִׁשלׁשּו ףלא םִיַנְׁשּו םיִרָשָע םֶשָחָיְתֶהְ
 תֹותָנֲעַו 'היבֲאַו יתֹוָמיִריִו רמו ייביִעויְלָאְ רֶָעיִלָאְ שָויְ יהריִמְז
 תיִּב יִשאָר םתּודלתל םֵׁשֲחָיְתַהְופ רכב יִנָּב הָלֶאלָּ תָמְלעְ
 לאעירי יינבּופ ם :םִיָתאָמּו ףַלֶא םיִרָשָע ליָח יִרוּבְג .םָּתובַא
 'ִשיִשַתְ ןֶתיזְו הָנענָכְו ידּוהָאְ ןַמָיְנְבּו ישעי הל ינו יהל

 םיִלָיַח יָרּּבִּנ תובָאָה ישאר לַאעידי יִנּב הָלַאלָּב ;ירַחְשיַחַאְו
 :הָמְחְלִמַל אָבְצ יָאצו םִיַתאָמּו לא רֶׂשֲע-הָעְבְׁש

 :*רחא נב יםֵׁשֲח לךיע יֵנּב "םַּפִחְו םָּפְׁשְויו>

 5 ;הַהְלְב יִנְּב יםולשְו ירצו יִנּוג ילָאיִצָחְי יִלָתְפַנ יב

 -תֶא הל הימראָה לשְנליפ הדי רשא לֵאיְשַא הָׁשנְמ נבי
 יםָׁשְו 'םיִּפָשְלּו םיִּתָחְלי הָׁשֲא חַקָל יריִכְמּו5 :דֶעָלִנ יִבֲא ריכְמ

trsp , ad bn}697 ן-- || %  > || Euxav * lepov F lap2° 65 4 | ל 65  
Seb Qi | * 65 crrp, item postea || 5 6% lez(e)pia || 5 67 ABdia | * 653 *  

Boxop 9 Bechor6148 יִנָב(ג) | ל-ל 65 30620 *  ins 6 pl MSSושסוש || 6 *  
 (6%55 + ַעַלַּב) | 7 6% ירּוע * הירוע 9 Ua; || 8 = 65 39006, crrp || ל 6*
 nרמt | < ®Var ינע--, 6% םג6וססוטסצ 1 םגושצסו | % 6 \ןגטק(פ)וט || ° 65 א

Agiou(d) || 5 65 ]6₪660 * EAueBeu ¥ AE.65* א.  lepuwe || fטפו א.  
(bis) | * K Wy 069ל 6% ם--  | uwe | ® 65 Auaxep || ro * Seb ji 

Papecoal |65 א.  * || Wp) | % 655 6. Awe || © 695 —vaav * —vavav1,35  
 ¥ 6% .Acaaeip | 12 *+1 prb (cf Nu 26,39) Dn| Dg} )65* x 20(ח)6(ע)
 א. A(r)pew(u) = xk. Eapav א. (Hpav || ל 6 ,Qpa, lwpa [6קוןגסט6; prps חה 4

Gn 46,23 || © 6* 3 Agwy (DW) cf Gn 46,23% AcoB, ¥ legdoud, Nu 26,42 
Hasim | ° 6 isx | * <6, 6* Aop; lacuna? || 13 * 23MSS sine \םֶחּוש; 9  

 cf Gn 46,24; Nu 26,48; 6” !6וסומג || ל 65 א. [006וףק * א. 2000 || " 5

 61 Gn 46,24; Nu 26,49 DW) | % 6* ₪06, 5* BoA(a)ap (/4+-ט166 0
 frt lacuna | 14 dl (e [הד]לי רשא; cf אוג 2631) || 15 *1 ft רעל | < 1

 5 ins frt | (gloss) ] כמ ותַשֶא
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 יתוחְּפָשָפְמּויי ם :יתֹומְׁשְּב םֵהָתאּואְריירָׁשֲא הָּלֲאָה םיִרָעָה תַא
 ירָעְדתֶא םָהָל ּונְתִיִו<* :םִיָרְפֲא הָטַמִמ 'םֶלּובְנ יִרָע יִהְיַו תַהָק יִנְּ
 :ָהיִשְרְנִמתֶאְו רֶזִּג-תֶּאו םיִרְפִא רֶהְּב היָשְרְנִמדתֶאְוֶכָשתֶא טָלְקִּמַה
 -תֶאְו< :ָהיֵׁשְרנִמתֶאְו ןורוח תיִּבדתֶאְו היַשְרֶנִמתֶאְו םֶעְמְקְיתֶאְוִ
 הממ תיִצְחְמִמּו5 :ְהיֵׁשָרְגמתֶאְו ןֹוָמר"תַּנ-תֶאָו ָהיֶשָרְנִמ"תֶאָו ןוליא
 תַחַּפְׁשַמְלי היִׁשָרְגִמ-תֶאְו 'םַעְלּבתֶאְו ָהיֶׁשָרְגִמ-תֶאְו ירֵנֲעדתֶא הָשַנִמ
 הַּטִמ *יִצַח תַחַפְשַמִמי םושרג לנבל 2 :םיִרְתוְּנַה תָהְקיינְבל
 :ְהיׁשְרגְמתֶאְו יתרָּתְׁשִע-תֶאְו ָהיֶשְרְנִמ"תֶאְו ןׁשְבַּב יהא הָשַנִמ

 -תֶאְו 'יתָרבְד"תֶא ָהיׁשְרְנִמ-תֶאְו ישָדְק- תֶא רֿכשֶׂשִי הטממוז
 :ָהיַשְרְגִמתֶאְו יםֶנֶטתֶאְו הישְרְנִמ"תֶאְו יתֹומאָר-תֶאְו* :ָהיֵׁשָרגִמ

 -תֶאְו ןְָּבעזתֶאְו ָהיֶשְרְנִמתֶאְו לָשְמתֶא רֶׁשֲא הָטַמַמּּפ ם
 :ָהיַשְרְגִמתֶאְו בֵחְר"תֶאְו ָהיֵׁשְרְגִמ-תֶאְו קקוח-תֶאְו< :היִׁשְרְנִמ
 *ןומַחד תֶאְו ָהיֵׁשְרְנִמ- תֶאְו ליֵלָנַּב שֶדְק- תֶא יִלָּתפַנ הַטַמִמּו6ֿז
 יִרֶרָמ יִנָבְל* ם :ָהיֶׁשְרְנמ-תֶאְו 'םיַתְיְרְקתֶאְו ָהישָרְנִמ-תֶאְו
 -תֶאְו ירָבְּתתֶא ָהיָשְרֶנִמדתֶאְו 'וגומַרתֶא "ןּולְבַז הָטַּמִמ םיִרָתוּנַה
 -תֶא ןֵבּואָר הָטַמִמ ןְֶריַה יתַרזִמל ל וחי ןּרְריְל רָבָעַמּו :ָהיִׁשְרְנִמ
 -תֶאְו% :יָהיִשְרְנִמתֶאו הָצָהָידתֶאְ ָיֵׁשְרְנִמ-תֶאְו רֵּבדּמּב רֶצָּ
 -הָטַמִמּו5 :ָהיֵׁשְרְגִמ-תֶאְו תַעֿפיַמ- תֶאְו ָהיַשְרִגִמִד תֶאְ תּומדָ
 ָיִׁשְרגְמ"תאו םִיֹנֲחַמתֶאְו ָיֵׁשְרְַמיתֶאְו רעב תֹומאָר"תֶא דג

 פ וָהישְְנמ"תֶאְו רנעַיתֶאְו ָהיֶשָרְגַמ-תֶאְו ןוּבָחְתֶאְוא
 ינְבּוצ :הָעְּבְרַא ףּורֲמְׁשְו 'ביִׁשָי יהָאּופּו עְלות רֶכשָשַי יִנְבָלְוי ל

50 °° 657 exdlegev 00706 Jos םֵׁשּב ..אָקי | 5: *16 670 Jos 2r,20 
 | םיִצְבְק  . 42 | 53 Jos 21,22םֶלָרּוג | 52 1 6 ]05 21,2ז ריִע  1 Jos'ִמְלּ | ל

 | םעלבי  1 6 nonn MSS GAL (cf 3 et ad Jos)ָךְנָעַּת | ל 21/25 05] 16* 55
© 1 6 Jos 2r,26 יִבְּב .תֹהָפְׁשִמְל | 56 2° 65 rarpiov; 1 (cf 46 etc) aris, 

  | 57 * Josהָרְּתְׁשַעּב, קזמ שק; 3 רותשע  vel 1 ut Jos 21,27 | 5 Josיִצָחַמ
 |  | * 65 60600 Aagwp F AcBnpwo 9 Dabereth 8 Debratןוישק 21,28
v 58 <65 | ~*lc Jos 21,29 תּומרי et D2 ןיע (e quo frt (ם"נע | 59 1 6 
Jos 21,30 לָאְׁשִמ | 60 1 6 Jos2r,3: תֶמְלָח | 6r° 695 Xauwe Jos 19,35 NBD: 
 +  1 prb nn || * ]05 21 Jp || 62° SAMSS Jos 21,34ראד תֹמֲח; 21,32
Jokneam .. et Qarta )6* Qedes).. | ל 16 6 ןומר vel 6 Jos 19,13* הָנָזמְר | 

5 65 Oayxeia, Jos 21,35 לָלֲהנ | 63 * 65* Kara duouds || לל >6” | 64 5 

Maegia ®* Mwgaa® || 65 82 Pauuwv 1 Pauae || 66 64 Fate(n)p Jos 21,39 
  | > 6%בושי  QW, 0 (cf 60)א * |  | Cp 7, 1° 65 dour, Nu 26,23 npרי

ZopBpav. 
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 :ולדְּב ִרְרְמְןְּב יִשּומְְּב יִלְחַמְןְּב< :ירָמָׁשְַּב יִנְּבןב יצְמַאְָּב
 תיִּב ןֵּכְׁשִמ תדובע-לָכְל םינּותְנ םִיְוָלַה םֶהיֵחֲאַו

 תּבְזַמדלַעְ הָלּועֲה חַּבְזִמ"לע םיִריִטְקַמ ויָנְבּ רָאוּ :םיִהלֲאָה

 -רֶׁשֲא לכ לֵאָרְׂשי-לע רפכלּו םיִשַָה ׁשֶדק תֶכאָלְמ לכל תָרֹפְקַ
 סָחְניַ ֹוָנְּב רֶזָעְלֶא ןְרֲהַא יֵנְּב הָּלֲאְוֿפ ם :םיִהלֲאָה דָבֲע הָשִמ הָוצ
 וב יתוְיְרַמל :ֹונְב הָיָחַרְז נב יזע ֹוָנָב יקב :ֹוָנְּב ֲעּוׁשיִבַא ֹונְּ

 סם נג יץעֶמיִחַא בב קור נב יבָּמיִח וגב היְרִמא
 יִתָהקַה תַּפְׁשִמְל ןרַחֶא יֵגְבִל ֶּבְנּב םָתֹריִמְל םֶתובְׁשומ הלֲאְּ
 -תֶאְו הָדּוהְי ץֶרָאְּב ןורְבָח"תֶא םֶהָל ּוְנְתַופ :לֶרֹוּגַה הָיָה םָהָל יִּ
 בֶלָכְל ּוְנְתָג ָהיֶרְצֲח-תֶאְו ריִעָה הָדָשדתֶּפְויי :ָהיָתֹביִבְס ָהיֶׁשְרְנִמ
 וּוָרְבָח-תֶא טְלְקמַה יֵרְעתֶא ּונְתְנ ןרהא יִנָבְלְו< ם :הָגְפְיְּב
 :ָהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו עָמְּתְשֶא-תֶאְו ירּתְיתֶאְו היִׁשְרְנִמתֶאְו הָנְבְל-תֶאְ
 ןשָעתֶאְרי :ָהיַשְרְגַמתֶאְ ריִבְּד-תֶא ָיֵׁשְרְנִמ"תֶאְ ןליֵח-תֶאו
 הָטמְמּו5 ם :יָהיֵׁשְרְנִמתֶאְו שָמָש תיב-תֶאְו יִהיֵׁשְרְנִמ"תֶאְו

 דתֶאְו ָהיָשָרְגמתֶאְו יתָמלָעְתֶאְו היֶשָרְנַמיתֶאְ עבָגיתֶא ןֿפְנִב
 :יםָהיִתֹוִחְפְׁשִמְּב ריִע הָרְׂשְע-שֶלְׁש םֶהיֵרֲע"ּכ ָהיָשְרֶגִמדתֶאְו תֹוָתְנַע

 הָּפַמ תיִצֲחַמְמ יהָמַּמַה תַחּפְׁשִמִמי םיִרְתְּנַה תֶהָק יֵגְבִלְופ ס
 םֶתֹוחְָּׁשִמְל םושרג יֵגְבַלְוז סם :רֶׂשֲע םיִרָע לגב הָשַנֶמ יִצֲח
 הָׁשֹנְמ יהַממִמּו לָּתְפַנ הַטַמִּו רֶׁשֲא הַטַמִמּו רָכׁשֶשְי הָמַּמִמ
 הָעַמִמ םֶתֹוחְְּׁשִמְל ירָרָמ יִנָבְל* ם הרְׂשֶע שְלָׁש םיִרָע ןׁשְּגַּב
 :הָרְׂשֲע םיִּתְש םיִרָע לרוב ןּולְבָז הַמַמִמּו ידָנהַטַמִמּו ןבּואְר

 ְּנְתִיַופ :םֵהיֵׁשְרְגמ-תֶאְו יםיִרָעָהְדתֶא םִיולְל לָאְרְשְודיִגְב ָּנְתיופ
 ןמינב ינָּב הַמַמִמּול ןועָמָשדינָב הַטַמְמּו הָדּוהְייִנְב הָטַמִמ "לרוב

Somer || 36 6"6 30 | ל 9 F(Y) Auegdeia * Maecaia+2 nomm cf31 =  
6Bל  | Eaboux69 בוט-- | 38 * 6!  * | Mopen\ 3 Maruלֵאצע | 37 * 65  

Zev42 31 6 ]05 2113 ריע || ל 8 ]0 + הישרנמדתאו | 6  | Axeisaua 
GF |21,15 ןלח;  Helon Josןליח 43 | 43 * 9  cfגשוג \/ : A-+3MSS (N)nAwv 

 AY leeep cf TR! 42 (mlt MSS וליח) | 44° ins 6 6% (3?) Jos 21,16 -תֶאְו

 b' "ו (65 4+זטצ 3 ארטע) הָּתְי || ל M55+6400 + 'מ 'ו (?) רּוצתיַּב"תֶא | 45 * 5
6X3) AAauwe 9 4/4 | Sle64( 'מ "ו ןועְבָנתֶא | ל  Jos 21,17 (cf6  

gulf)ד.  )cf ad Jos 21,5 et 65%9 éx105 21,19 ןָהיִשְרגְמתֶאְו | 46 1  

 הָטָּמְמ (9 (sua םֶתֹחְמְׁשִמְל et tum ins 6 Jos (cf 6% + Repo) הַּטָּמִמּו טְיַרְפָא
 ו ןד | ל 4 | 47 * 1 זמ < ]05 21,6 הָמַמ (תיִצֲחַמְמּו) ִצֲחַמּו |  ןס5+- לָרְּב [

 |  et in fin + vb nonnהָלֶאָה +  217 || 49 Jos 21,8ןֶר | * > ]ספ 653 * 48
50 * >3 Jos 21,9 || ° <6%* Jos. 
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 יִלָחַמ יֵרְרַמ יֵגְּב* לֶאיזעְו ןוְְבָחְו רָהְציְו םֶרמע תַהְק יִנְבּוי יִעָמְַו
 ָנְב נבל םוָשְרְגְל5  :'םָהיֵתְבאְל יִולַה תֹוחָּפְׁשִמ הָלֲאְו "יָשְמּ
 נב יֵרְתֲאְי נב 'חרז דב "מע ֹונְּב יחָאיé נב הָמז ונְּב תַחָ
 ףָנְבַאְו נב הָנָהלֲא* יוגב ריפא ֹונְּב חרק ונְּב יבָדְניִמַע תֶהְ יִנְּבז
 נב לָאָׁשְו וגב הָיָע ֹונְּב לֶאיִרוָא ֹונְּב תַחָתַי ונְּב ריִפַאו נב
 ונְּב 'יפוצ יהָנָקלֶא וגב הָגָקלָאיי :תֹומיִתַאְו יִשָמַע הָנָקְלָא ינכט
 לָאּומְׁש יגְבּו נב הָגקְלֶא וב 'טֲחְרְי נב יבָאילָאי- :וָנְּב יתַחגְו
 וגב יִעָמְש ֹונְב יִנְבְל ילחמ יִרְרְמי יִגְבי :יהָיבַאו יָנְׁשֹוורכְּבַה
 ס  יִנָב הָיׂשְע וִנְב יהי נב אָעְמׁשי5 נב 'הָנְע
 לנו :ןוְרָאָה ַחֹונמִמ הָוהְי תיּב יריִׁשיַדהלעי דד דימעְה רֶׁשֲא הָלַאְוי

 הָמֹלָׁש תוָנְּבִידע ריב לעומילָהֶא ןְֵּׁשִמ יֹנְפל םיִתְרָׁשִמ ּויְהְיַ
 הָכְֲיֿ :םתָדֹוְבֲע"לע םמְְׁשִמִכ דמו םֶלָשּוְריִב הָוהְי תיב"תֶא
 :לֶאּומָשְרּב לָאויְְּב ררושְמה ןֶמיַה יִתָהּקַה יֵגְּבִמ םָהיֵגְבּו םיִדָמְעָה
 הָנָקְלֶאְִּב 'ףיצְָּביי :ַוְּתְּב 'לָאיִלָאְרְּב יםָחרְיְְּב הָנְקַלֲארְּביִפ
 :הָינפְצְְּב הְָרועְְּב לאויב הָנָקְלֲאְְּביי :יֵׂשֲמעְְּב 'תַחָמְְּ
 יול"ב תֶהקְּב רָהְצִי"ְּב* :תַרקְּב ָסְיְבֲאְּב ריפאְְּב תַחַּתַּב=*
 והָיְכְרְּבְִּב ףָסָא וגימוילע דָמעַה ףָסֶא וָתָאְו+ ס :לָאָרְׂשיָּ
 ינְתֶאְדןְּבי5 :יהיַּכְלַמ"ןְּב יהָנׂשְעּב"ְּב לֶאָכיִמְְְּב5 ואֲעְמִׁש"ְּב
 ךןְּב תַחְיְְב :יֵעְמְׁשְְּב הָמזְרּב ןָתיאְב*? :יהְיְרעֶֶּב 'חרֶזְב
 ךֶּב תיא לואְמְׂשַה-לַע םֵהיֵחַא יִרָרְמ גְ>? ם :נְלרוְּכ םֵׂשְג
 :יהיְקְלִח"ָב הָנְצמַאַב הָנְבְׁשֲחְּי יִּּולסְָּב ְָכַעְּב "ישיק

4° 6 [ojuovc(e) || ל Nu 3,20 םֶתבָא תיִבָל | 6 * 65 באו | ל 6 ו 
  ¥ Jefhrai!6(600)ו  3MS5 486 cf ANY 26 || > 65 laapa (crrp?) | % 6גססו *
61267 )5 Tatur) | v 7 cf Ex 6,235 | * 699רֶהצִי < +-ונְּב ") | 8 6 רֶתְיְבֲא | 
Io 6% Auiwwe cf ND 20 || rr **1 6 K io et dl לא' 6 nonn MSS 63 |°1 
6 6 ‘DIY cf IS Lr || 5 6-55 = 48; 1 prb (cf 19 et 1S [ז,1) וחת vel Din] | 
  | 131 6ז,ז אּוהיִלֲא | 61785 לֵאֲמָחַרQו | = וג 6 6 ֹונְּב לָאומש 15 * 12
 |  | 15 ** <8הָיְבַא יִנָשַהְו לאי | 14 535 >6%* | 5 65 = /0מ06) 613
5 65 Avoia || 16 ** 9 super cantores || 17 65% &v (6קץ6צס6 )רש יִלְכִּב | 
 | ַתיֵּתְל * 98 והת  cf 12: | > 65נ2 || ל 6! בָאילא  * cfתהק | זס 630 18
20 * K ;ףיִצ, 0659 ףוצ, 6" יִפוצ cf 0זנל || ל 6- ןגוש cfad זס || © 3 Musé| 
22 6* ut 8; 6"-םסתת vb | 25 “lc םסתמ MSS 65 'D || ל 8 Malachia || 
26 5 6 Hoavia (JN?) 5* 4006 || ל 65 20004 * Atapiov | * 65 Area 
1 Abia (3 Aria) cf 6° | 27 6* Oup || 28 65 Hxa crrp? cfs | 29° Seb 
 . mlt MSS KO 674 wip | > 6 Agtia || 30 ** GPA sol AceR(e)ל | 21“
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 םִיַתאְמ ןאצְו ףֶלֶא םיִׁשַמֲח םָמיִלַמְג םָהיִנְקִמ ּוָּבשיִני :ֹוב ּוחְטַבייִּכ
 -יִּכ< :ףלא הֶאְמ םֶדֶא שָפְנְו םִיַפְלַא םיִרֹומֲחַו ףֶלֶ םיִשָמָחְו
 -דע םֶהיֵּתְחַת ּובָשיו .הָמָחְלִמַה םיִהלֲאָהַמ יּכ ּלָפְ םיִּבַר םיִלְלֲח
 - :הָלַֹה

 ףןֹוָמְרָ לַעבי-דע ןָשְּבִמ 'ץֶרָאְּב ּובָשִי הֵׁשֹנְמ טָבׁש ייִצָח יִנָבּו
 ירָפַעְו םָתֹובֲא-תיֵב ישאר הלאו :ּוְבְר הָּמֵה ןֹומְרֲח-רַהְו ריִנשּ
 יִרּוְּבִנ םיִשָנַא ֵלֲאיִָחיְ יהיודּוהְו היִמְרִיַו יאיר לָאיִלָאְו לש
 יִהלאַּב לֲעְמר>5 :םֶתובַא .תיבְל םיִשאְר תומש יִשְנַא ליה
 :םֶהיִנְּפִמ םיִהלֲא ריָמְׁשִה"רֶׁשַא רק יֵהלֲא י ירח וניו םֶהיֵתְבַא

 הֵׁשנִמ טבש יחלו ירו .דנבגאהל ילו רּוׁשַא למ סגל
 פ :הָּוַה םּויַה דע ןֶזוג רֶהְנּו יאָרָהְו רֹוָבָחְו 'חלחל םָאיִביַ

 ןֹורְבָהְו רַהְצְי םֶרְמע תק ינו :יִרָרמּו תַהְק ןושְרג יל ינְּביז
 בֶדָנ ןרהָא יִגְבּו םֶיְרִמּ השמו ןְנָהֶא םֶרְמַע נְבּוי ם :לֶאדְְו
 דילה סָחְניִפ סָמְניִפ-תֶא דילוה רָזְעְלָאפי :רַמַתִיִאְו רֶזָעְלֶא אּוהיִבַאְ
 יִזָעְני :יֲעתֶא דילוה יְָבּו .יקּבתֶא .דילוה עּושיִבָאְו :* :עּושיִבָאתֶא
 -תֶא דילוה תויִרְמ5 :תוְְרְמתֶא רילוה הָיְחַרְּו הּיְחַרְזדתֶא דילוה
 קּודָצ-תֶא דילוה בּוטיִחַאוצ :בּוׁטיִחַא-תֶא .רילוה הָיְרַמֲאו הָיְרַמֲא
 הָיְרועו הָיְרוֲע"תֶא דילוה ץעמיחאו 5 :ץעָמיִחַא-תֶא דילוה קוָדָצְו
 תִיַבּב ןַהַּכ רֶׁשֲא אּוָה הָירזע-תֶא דילּוה ןֶנָחּויו :ןְנֲתֹו-תֶא דילוה
 הירמאו הָיְרַמַא-תֶא הָיִרזע דלתו :םֶלָשּויִּב הָמלֶש הָנְּברְׁשַא
 -תֶא רילּוה | קוַדָצְו קודָצתֶא דילוה בּוטיִחַאְו 8 :בּוטיִחַא-תֶא דילוה
 :הירוע-תַא דילוה הּיְקְלַחְ הקל -תֶא .רילוה Bibs :םּולש
 קָדְצוהיִוי* :קֶדָצוְהְיתֶא דילוה הֶיָרְׂשּו היָרְׂש-תֶא דילוה הָיְרַעַר

 פ = רָאְנדדַכְבְ דָיּב םָלׁשּויִו הָּוהְיְתֶא יהוהְי תִהְיֶה
 יגְבְל םושְרגהיִנְּב תּומָש הָלֲאְוי :יִרְרְמּו תֶהָק םשרג ל יִנָּבי 6

ar IMSKen GBA sooo || 23 => 62% kai oi ףןגו066 | ל >6F || =© 6° 
806 cf 4,33 || 5 6 + ןנְבֶלְבּו | 24 * 61 ו 6 69; 65* Ogep 6MSS Fogep |] 
 ; )<8( || cf ad 56סגשא 69 Ty] er Nj? | > cfad 324 || 26 * 650% (6)ל
  68%הָרָהְו ? | = cf 28 17,6% 1תלגת | = 6 לָניַ? | % 8 חַלְתְל *6
 ||  | 30 6’ ABiovd || 3r 65 Bwe | 32 65 MapewnAןֶרָח) | 29 6 הוה 6
  3קֶדָצ= { , id 38 || 38 cf ad 2,33 | 40 6°בוט-- | 34 67 קּודַצ 6 33-37

 .—|  | Cp 6, 1 + 27; Ex 6,16; Nu 3,17קודצ || 4ז יי 6 תּולַָּב
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 יעּוצי ּולְלַחְבְו רּוכְּבַה אּוָהיִּכ לֵאָרְׂשִיײרוכְּב ןבּואְר יי 5
 :הָרכְּבַל ׁשֶחָיְתַהְל אָלְו לֶאְרְשִיְּב ףסוי ייִגְבְל ותְרְכְּ ּהָנּתְני ויבָא
 ינְבִי ם :ףסויל הָרְֹּבַהְ ונמִמ דיִנְנלּו ויָהֶאּב רג הָדּוהְי יב

 יהָיעַמְׁש ילָאֹי נב :ימְרְכְו ןֹורְצָח אול ונח לארי רכב ןֶבּואְר
 הָראּבִ נב לב וָנְב הָָאָר יָנְב הָכיִמ5 נב יעָמש וֵנְּב גיָנ וב
 :יִנָבּואְרָל איִשְנ אּוה רֶׁשֲא ְּלִמ 'רֶסָאְנְלִּפ "תַנְלִּת הָלְנָה רֶׁשֲא ֹוֹנְב
 ?ּוהָיִרַכְזּ לאיי ׁשאָרַה םֶתֹודְלְתל ׁשֶחיְתַהְּב יִתחַּפְׁשִמְל ֹריָחָאְול
 לעבּו וָבְנדַעְו רערעַּב בש אּוָה לאויב יֵעמַׁשְְּ יזָזְעדןְּ לבו

 םהיקמ כ תרפ רָהּגַהְרִמְל הרב אוכל" בשָי חזו עמ
 ולפיו יםיִאְרְנַהַה"םע הָמָחְלִמ ּוָשָע לאש יִמיִבּיי :דָעְלַּ ץֶרָאְּב ּוֵבָר
 :דָעְלַּגְל חרזמ וגְפ"לֶּכלַע םֶהיֵלֲהֲאְּב 'ּובָשיַו םֶיְּב

 שארָה לָאויו? :הָכְלסירַע ןׁשְּבַה ץֶראְּב ּוֵבְׁשִי םּלְנָנְל דָנְיִנְבּוו
 םֶּהיֵתֹוְבֲא תיִבְל םָהיִחַאְוי :ןׁשְּבַּב ֹטפָׁשְו נעו הֶגָשִמַה יֹמֵפְׁשְו
 |הָלֲאיצ :הָעְבְׁש לרבעו עיזְו' ףןְּכעִיְו יויו עשו םֶלָשְמּ לאָכיִמ
 -ןְּב יׁשיִׁשירְּב לֵאָכיִמְְּב רעל יור ירּוח"ָּ ילימיִבא יֵנְּב
 :םָתֹובֲא תִיֵבְל שאר יִנּוגְֶֶּב לֵאיִּדְבעֶדןֶּב יִחַא5 :יזְּּבְּב יחָ
 :םָתֹואְצוְּת-ילֲ יורש יִשְרְגִמילְכְבּו היֶתֹנְבּו ןָשְּבַּב רֶעלַּב וְבְׁשוי
 :לַאְרְׂשִי-דלַמ םַעְבְרִי יִמיִבּ הָרּוהייְּדלַמ יםתוי יִמיִּב ּושְחָיְתַה םלְּב

 םיִשנַא ליָחיִנָּבְִמ הָׁשנְמטְבַׁש יִצֲחַו ינו בארי ס
 הָעְּבְרַאְו םיִעְּבְרַא הָמְחְלַמ ידּומְלּ תַשְק יִכְרלְו בְרַהְו ןגְמ יִאְשְנ
 "םע הַמֲחְלִמ שעל :אָבְצ יִאְצַי םיִשָשְו תוֲאַמ-עבׁשּו ףָלֶא
 םֶדָיְב ּוָנְתָנִיַ םָהילֲע יורְזַעְיִנ< :בֶדּונְו שיִפְנְו רּוטיִו םיִאיִרְגַהַה

 םָהל ענו המְֲלּב קעז םיִהלאל יפ 'סָהְמַעש לָכְו םיִירנהַ
 Cp 1 נבל 'ב ןַתָנ; 755 ףסויל | 2 6 סטשטד x1 BA אז |
 4 5 6" ונְּב | ל dub; 1 ? 6 SX יִמְרַּכ | < 6* יִעָמָש, 560 1 4 || 5 6° 67+ !שמג |
 6 = 201155 6* תלגת | ל 65 sine J | 7 6 ושמג | 8 * 6 yr | ל 6" יִעָמש |
 ro * 65% +. rapoikous (םירָגה) || ל 6° םיִבָשי || = 65% לפ-דע | 12 5 69

Eagav | 13 * 6767 א  rpauuarebcל 65 <. ושסאו | 5 6 + 6  | v=ן-- (6ל  
dub; 65 loaל  || ABnh9( דבעו) | 14 5 6 MSSשסאס || °° 684 דבעְו עגז] ! x. 

ldo, ATMSS edgar115% עורי | < 65  Apove 9 Tara $A ntגססו ¥  A 
 ¥ ?סטסו ¥ Jesesé || 5 Var ידחי; 65 ;louper * leddar  ¥ ledbw 1? יִּצְחָי |

AyiBovt cf 15 || 15 <6 || 16° 65* bo], 1 4 | * 1 6 65 (Fepiau pro Zep.)6*  > 
 ןירש | < 16 65* דע rg 6 וש66 | ל וו וש | 18 * 657 דג | ל 65

Nnbap. x Nats.1 א.  Gn 25,15 mqp] 65* xk. Nodogaiwvלכ | 19  + 
 20 * 9 ּורְזעו 6% ּוקַעְזיַו | b ג Td 0אףצש גד 00.
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 םֶשְבִמ וגב לש :לּוָאָש יחַרָז 'ביִרָ ןיִמְו ילָאּומָנ ןועָמש יב
 :ֹונְב יִעָמְש ּונְּב רכז וֶנְּב לאומח עַמְׁשִמ יִנְבּו6 :ֹוָנְּב עָמָשִמ ונְּב
 םיִּבַר םיִנָּב ןיִא ויָחָאְלּו שש תֹונְבּו רָשָע הֵׁשׁש םיִנְ יעְמַׁשלו
 -רָאְבִּב ובשיר ס :הָדּוהְי ינְּב"דֲע ּוָּבְרַה אל םּתְחַפָשִמ לכו
 לָאּותְבְבּונפ :ידלּותְבּו םֶצָעְבּ יהֲהְלְבְבּוצפ :לעוש רצחו הָדְלומּ יעבש

 "יאר תיִכְבּו "םיִסּוס רֶצֲחַבּו תֹובָּכְרַמ תיֵבְבּוי לקצב הָמְרָחְּבּו
 ןיעְו יםטיע םֶהיֵרְצַחְו= :דיִוָּר 'ִּךְלְמדע םֶהיֵרֲע הָלֶא םִיַרעׁשְבּו
 םיִרְעָה תֹוָביִבְס רֶׁשֲא םֵתיֵרְצַח-לָכְוי :שַמֶח םיִרָע ןשעו ןְכְתְו "ןומר
 בָבושָמוי4 :םָהְל םֵׂשֲחְיְתַהְו םֶתבְׁשֹוִמ תאָז יֵלֲעָּב-דַע הָלֲאָה
 הָָרְׂש"ְּב היְבְׁשידְּב "אוהיו bys :הָיצַמֲא"ןְּב 'השויו למ
 לֵאַמיִׂשיִו ילאידעו הָיָשעְו הֶיָחוׁשי הָבְקְעיְו יעוְלָאו> :ילַאיִשֲעדּ
 :יהְיְעַמְׁשב ָרְמְׁשןב הָיָדיּב לאב עשב יאָיִזְנּז :הָיְנְבְּ
 ּוצרַּפ םָהיִתוְבַא תיִבּו םָתֹוחּפְׁשִמִּב םיִאיִׂשְנ תומָשְּב םיִאְּבַה הלאה
 :םנאצל הָעְרַמ שֶקל איגה חַבֶזמְל דע רדְנ אוָבְמְל לכל :בורל
 יב הָולְׁש תמש םִיַדְי תָבֲחַר ץֶרָאָהְו בוטְו ןַמָׁש ּהָעְרִמ ּוָאְצמיוצפ
 ויֵמיִּב תומְשְּב םיִבּותּכַה הָלֶא ראב :םיִנָפְל םָש םיִבָשּיַה םָחְיְִמ
 ּואָצְמנ רֶׁשֲא יםיִניִעָמַהדתֶאְו םֶתיִלַהַאדתֶא וכו הוה" ּוהָיקְזַחְי
 םָנאֹצְל הָעְרַמיִּכ םֶהיֵּתְחַּת ּובְׁשִיַו 'הָּנַה םיַה-רַע םֶמיִרֲחַו הָמש
 תוָאַמ שַמָח םיִשָנַא ריִעָש רֶהְל וכלה ןּועְמְׁש יבמ ָהָמּ< :םָׁש
 -תֶא וי :םשארְּ יע ינְּב לאיזו היַפְרּו *הָיְרעְנּ היָטלְּו
 22 ס  :הָּנַה םּוּיַה דַע םָׁש ּובָשי קלמעל הַמלְּפַה תיִרֲאְׁש

24 ° al loc מי' cf ad Nu 26,12 || ל Nu ןיִכָי 6” lapew | 5 cfad Nu | 
25 cf ad 2,33 || 2 GBATIMSS 66זק | 28 6 + x. Zau(a)a cf 105 5% 
  | 30 Jo 14הֶלָעַּב 293 הָלְב | * Jס דֶלֹוּתְלָא 15,29 05] * 29 || )4 ?1( 15,26

 (תיֵּב)  6* Bapoup 1 Bapew Jos 15,32; 19,6ל |  | 31° Jos 195 mioלּותְּב

  MSS Vs 7 | * trsp + adו | 5 pןּורְׁש  Jos 19םיִתְלָש  | © Jos 15תֹואָבְל
  1 ft )4רָתָע 197 רָתַע (15 30,30 ָךֶתַע ל) | ל  Jos 15.42יִצַמְו | 32 *1 'ִעְּב:

false) 6 pl MSS 6°?! 56 Jos 15,324 "| || v 33 cf Jos 19,8 || * 652 Jos ל || 
 |  2 lwag (cf * a)ה 0 | ל 65% ןשש(6)ו6) < 67 °° 34
  Aged ]0אּוהְו | * קזפ = לֵאהָׂשַע = הישע || 36 * 65 טוסו 6°55 * 35
000 viod Auwv] || ל Var® לֶאְמיִשיִו 2MSSKe= bbw, 6AL .א lguanl | 
  6* Zapapiov || ° 5ר  |? 65 Zaga || > 68 Auwv | % 65'וז] *6 + 37
Zypewv gras 20000; prps ‘YW cf26 | 3g lc 6 (ה)ָרָרְּג | 40 6+-יֵנְּכ | 
 | )? )/9+7‘מַה || ל D + "6ֵׁש ּואְצַמ םיִנָיְעַמַהדתֶאְו , “yHT (cf 6 Mwaioug)א * 41
42 * 65% Nwob(e)ia | * 65 lecove cf 2,31° | 43 ** <5 
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 בּונֶעְתֶא דילוה ץֹוָקְו :ןנְתֶאָו 'רחָצְי תַרְצ הָאְלָח יָנְבּוז :הָרֲענ נב
 ויַחֶאְמ רֵּבְכַנ ץֵּבְעַי יָהְינְפ :"םֶרָהְְּב "לחרחא תֶחָּפָשַמּ יהָבָבְצַהְתֶאְ
 ץּבַעַ אָרְקיַווס :בצעַב יִּתָרָלִי .יּכ רמאל ץֶּבַעְי ומָש הֶאְרְק ומַאְו
 הָתְיָהְו יִלּובּגתֶא ָתיֵּבְרַהְו יִנָכְרֶבִּת ךְרָּבדַא רמאל לֵאָרְׂשִ יהלאל

 לָאׁשרְׁשֲא תֶא םיִהלֲא אבו יֵּבִִ יִּתְלבְל הָעְנִמ תיִשָעְו יע לדו
 :ןוּתְׁשֲא יבא אּוָה ריָחְמדתֶא דיִלוה יהָחּוׁשיִחַאי ילכו ם

 -ריע יבא הָנֲחְּת-תֶאְו ַתָפְּפדתֶאְו אָפְר תיִּבדתֶא רילוה ןֹוּתְׁשֲאְוו>
 יִנָבּ הָיְרָשּו .לָאיִנְתְע זנָק יִנָבּ ם יֹהָבַר יִשְנַא הָלֶא *שָחְנ
 -תֶא דילוה הירש הָרְפְעדתֶא דילוה יִתְנועְמּו+ :יתתח לֶאיִנְתָע
 הָּגְפְיְְּב בֶלְּכ ינְבּופ ם ּוּויָה םיִשָרֲח יכ םיִׁשָרֲח אג יִבַא בָאֹו
 הָפיִזְו ףיז לג לאללה יָנְבוו6 :זנקּו הָלֲא נבו םעֶנְו יהְלֲא ּוריע"
 -תֶא יָת ןוליו" רַפַעְו דָרָמּו רָתָי הָרְזָעיןְבּוי :ילַארׂשַאו אָיְריִּת
 יהּיִדְהיַה וָּתְשאְוי :ַעָמְּתְשֶא יבא חַּבָשְי-תֶאְו יִמַשדתֶאְו םָיִרִמ
 יבא ילָאיִתּוקידתֶאְ וכוש יָבֲא רָבֲחתֶאְו דג יִבָא דֶרידתֶא הכלי
 נבוט ם דָרֶמ חַכְל רשא העְרּפתב יהֶיְתּב יִנּב הָלֶאְו חו
 :יתכעמַה עֶמְּתְׁשִאְו יִמְרּנַה הָליִעְק יבא מח תֹוֲחַא יהּיְדּוה תֶשֶא
 -ןֶבּו תחוז יעְׁשִי יִנָּו 'ןולותְ ןָנְסְְּב הָנְרְו ןֹונְמַא ןומיש יְנְבוס
 הָשַרַמ יִבָא הְָּעַלְ הבל יִבַא רע הָדּוהְיְרִב הָלַׁש יֵנְּב ;*תחוז

 אָבְכ ישְנאְו םיקוין* :עבְׁשא תבל ץֵּבַה תדבעתיב תְְָׁשִּ
 הָמַה :םיִקיּתַעםיְִבּדַהְו םֶחָכ יִָשְיְו בֵאומללעְּבירֶׁשֲאףרשְוׁשֲאֹוי
 מ = םׁש ּובָשָי וּתְכאַלְְּב ְךכָּמִה"םע הָרדְנּו םיִעָטְנ יבָשְוְו םילָמַה

 |  cfץוקו  | * ins 8%רַחֹצְו (55+6% רַחַצְו) ; אט רֶחְִי  6 QMSקמ 1* 7
8°]? velins? V3! cfg || ל cfad233 | g 65 dc rogng || ro 6 yvaow 

 |  ; 1 fit antea iהָּפְרַמ  )f 655.93 + Béoknow) velהָעְרִמ  prps(העְדמ);

rr 5 630 5-ב7[ | ל 69* rarip 400060, roMSS יבא || 12 * ins (cf 136) 
 יננקַה . .יֵחַא | * 691 בכר ₪ 2,55 || 13 5 6 67 יָתֹנֹועְמּו | 15 == 1 6 (6)ט רע

  | > pl MSS 696 om 1; 1 sic vel ins antea nom | ins-ןֶבּו  Sebהלאו | ל

  abrod) || * 65% kai i(e)gepank(ט101) ¢iע  )f 64הָרוֲעְו 'ֵלַהָי ץֶרַפ .יִנְבּו
(6+ lwoxeu) cf 25,2* | 17 * 16 pl MSS ₪ יִנְבּו | לל 16 6 (cf¥) רתיְו 

  | 8 3 65 (airy Abeia)רֶלֵּתַ רַהּתִַע  et pergןוליו  )al trspon v 180 postדילוה

 (הילע ?) 5 00 00סטוש  cf ad 233 | © 65 FeAiaל | ? cf 19:הידה (א)יה;
mlt MSS = 4 || 4 exc? vbb; cfad 17 || 19 * 65 6פסטוס! * loudaiag || ל ins frt 
 | םַחָנ יַנְבּו ןמ(י יִבֲא ףוי=) ןועְמְׁשְו הָליִעְק יבֲא ה(ל)ילד(ו 68855 6
20 ° SB+MSS ןוע-כ ןוימש) | KOcc GL ותו' QOce 6% ייִתְו | > §MSS (ו)600() 

Gb 06ל| * 6 | 5 exc? vbb || ar 6 EnAwy(y) | 22 1 (תיב ּובָשיַו )יב 'שיו 
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 דינְּב דָבָלִמ רינד יִגְּב לב :יהַעְׁשִּת טֶלָפיִלָאְו יעָרְלאְו עֶמְׁשיִלֲא*
 אָסֲא נב הָיִבֲא סַעְבַחְר הָמלְׁשְבּוופ ם  :םֶתֹוחֲא רֶמָתְו םיׁשְנליִ
 ּרהיִצַמַא יי :ֹוָנַּב שאוי ֹוֵנְב ּוהָיְזֲחַא ֹוָנְּב םֶרוייי :ֹונָּב טֶפְשוֶהְי ֹונָב
 :ֹונְב הָשַנְמ ּונְב והָיקוח נב זחא נב םָתֹוי ֹונְב הָיְרזְע וָנְב
 יִנָשַה ןֶנָחוי רוכְּבַה והיָשאְי נב :ֹוָנְב והיָשאי נב ןומָאי+

 הָיְְכְו םיְִוהְי יָנְבּויֿ :םּולש יָעיִּבְרַה והקרצ ׁשלְׁשַה םיִקְוהְי
 :רְנְּב לֵאיּתְלַאְׁש 'רָסַא הָיְנָכְי יִנָבּול :ֹוָנְב הָּיְקְדִצ ֹוֵנָב
 יהידפ יִנְבּו9 :הֶיְבַדְנּו עָמָשוה הָיְמקי רַעַאָנְׁשְו הָיָדְפּו םֶריּכלַמו
 :םָתֹוחֲא תיִמלְׁשּו הָיְנַנֲחו םִלָׁשְמ לבר יִעָמָשְו לָבְבְרַד
 *-ןבְו :ׁשַמֲח דָסָח יבׁשי הָיְדסַחַו הֶיָכָרבּ ילָהאְ להָבָשָחְיי<

 נב יהידבע ינְּב נר יֵנְּב היפר גב הָיָעַשיְו ג היל הָיְננח
 ַחיִרְבּו ילֶאָנְיו שוטח "הָיעַמְשיִנְבּו* הָנְעַמָׁש הָיְנַכְׁש "יִנְבּו :יהְיְנַכְׁש
 םקירועו הָיְקזַחְ יניעוילָא היְרעְנְוְבּוצג :הֶשָש טַפְׁשְו הָירעְנּו
 ןגְתֹויְו בוקע היפו ביִׁשְָלֲאְו ּוהְוילוה נעול ינְבּו4 :הָשלֶש
 יימרְכְו ןֹוָרצֲח ץֶרֶפ הָדּוהְי ינְּבי 4 :הָעְבְש יִנְנעו הָיִלְדּ
 -תֶא דילה תַחָיְו תַחְיתֶא - דילה לבוש-ןב הָיִאְרּו> :לָבושְו רוחו
 םטיִע יִבֲא יהָלֲא ס יִתָעְרַצַה תֹוָחָּתְׁשִמ הָלֶא דַהָלתֶאְו ימּוחַא
 רג יָבֲא לָאּונָפוצ :ינֹופְלְלצַה םָתֹוחֲא םֵׁשְ שבדי אָמָשִיַו לאערזי
 :םֶחְל תִיִּב יִבֲא הָתְרְפֶא רָֹכְּב רּוחיַנְב הֶלַא הָשּוח יִבֲא רֶזַעְו

 דלתו :הָרעֶגְו הָאְלַח םיִשנ יִתָש יָה עוקת יִבַא ושאל
 הָלֲא יִרְתְׁשַחַאָהתֶאְו יֶנְמיּת-תֶאְו רַפַח-תאְו םָזְחַא- תֶא ּהָרַעַנ ול

8 51 6 G9 147961 עֶדילֲעבּו cf 25 5,16 | * 1 הָעְבַש | זס 3155 )cf 68( 
  61955 006 | 15 1 ft 6 67 It | 17 * Sebוה--,  | 12 pl MSSיִנְבּו

  cf Esr B 185 EZoBavagap-ןְבּו || ל 1? 'אָה || < 41 6 65 | 18 קrps = רַב(
(crrp 6 Zavag.; רצבנש pro (?בנס' 4 Eagagacgapog; al = רצאנש (Sinusur) 

pro אנס' vel =ר¥QW (Sarusur) cf 2R 19,37 || 19 > לֵאיִתְלֲאָׁש = 
Hagg 1,1; Esr 32: 8al; 8 היבדנ; 18% 4 | ל 1 6 nonn MSS 8 ּינְב \ 
20 * prps: ins Dנו | ל מל 68-55 Adega 6° Agogo, prps הָיְבָשָח 1 
  || 21 * nonn(")בשי)  (nonn MSSבושי 0 ||  6A+M55ומג  cf 67לאוהי 8 <
MSS 68 נבו | 15% #7 6303 (trsp ,); al? | * G(S)Y 103; al? | > 69% 
Opva et ABd(E)ia || * 6 + נֶּב | 22 * Seb 65389 בו | ל-ל 1 : (gloss cf Esr 
8,2) vel ins ? nom filii sexti | © 65% luna || 23 1 6 Seb pl MSS 6 יִנְבּו | 
 יִבְלְכּו +  0 0( | C 4,11ּוהיודֹוה א והוידוה; 64+ ַע והיודֹוה 0 24
5 cf ad 2,19.24 | 2 6 ָתַא" | 3 pl MSS 6ל%9) יִנָּב pr ;יבא ins נב 

 . cf 4רוח
+. 
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 ורכב 'עָשיִמ לֵאָמְחַרְי יָתַא בֵלָכ ינְבּוצ - :עֶמְׁשיִלָא-תֶא
 ַָּפַתְו חַרָק ןֹורְבָח יִנָבּו :ןִרְבָח יֵבֲא הָׁשֵרָמ יִנָבּו ףיז-יבַא אּוָה
 רילוה םֶקָרְו םַעָקְרַי יבא םַחָרתֶא רילה עמר :עַמְׁשְו יםָקָרְו
 שלי הָפיֵעְוּֿפ :רּוצ"תיב יִבֲא ןֹועָמּו ןועָמ יַמְׁשןְבּופ :יִמַש-תֶא
 וזזֶנ-תֶא דילה ןֶרָחְו ונ-תֶאְו יאַצומ-תֶאְו "ןֶרֶח- תֶא הל בל
 בל שלי :ףַעָשְו הָפיֵעְו טפו ְְׁשיִגְו םָתֹויְו םֶגָר ליהי ינָבּל
 -תֶא הֵּנַמְדִמ יִבֲא ףעש דלת :הָנַחְרִת תֶאְו רֶבְש דלי הֶכַעַמ
 נב יָה הָלֲאפ :אָסְכע בֵלָּכדתבּו אָעְבִנ יָבֲאַו הָנֵּבְכמ יבא אוש
 אמל :םיִרְעָי תירק יבא לבוש הָתָרְפֲא רֹוכְּב רוחב בכ
 יָבֲא לָבּוׁשְל םיִנָב יָה :"רַדָנ-תיִב יבא 'ףרָח םֶחָל-תיִב יִבֲא
 יִרְתִיַה םיִרָעְי תָיְרק תֹוחָּפִׁשִמּו ;תוחְנָמַה יצֲח "הָארָה םיִרָעְי תיק
 :יִלָאְּתשָאָהְ יִתָעְרְצַה ּואֵצִי הָלֶאַמ יִעְרָשָּמַהְו יִתָמְׁשַהְו יִתּופַהְ

 יִצֲחְו בָא תב תוְרְַע יִתְפֹומְּו םָחל תב אָמְלַש יְִּב ם
 םיָתָעְרַּת ץֵבְעַי יַבְׁשְי םיִרְפּוְס תּוחְּפָשַמּו5 :יִעְרְצַה יִּתְחַנָמַה
 :בָכָר-תיִב יבא "תַמחַמ םיִאַּבַה םיִניִקַה הָּמֲה םיִתְכּוש םיִתָעְמִׁש

 ורוָכְּבַה ןֹוָרְבֲחְּב ול"דלונ רֶׁשֲא דיִוָד ינְּב ּויְָה הָלֲאְוי 3 ס
 :תיִלְמְרכַה ליניבַאל לאנד יינש תיִלאָעְרזִיַה םעניחאל ןנמא

 יעיבְרַה רוש למ 'יִמְלּתִתּב הָכַעְְּב יםָלשְבַאְל שלשַהי
 הָלְגֲעְל םַעְרְתַי יששה לָטיִבֲאל הָיְמפָׁש יִׁשיִמֲחַה י :תיִנֲחְְב 'הָיִנְדא
 הָׁשְׁשְו םיִנָש עַבָש םֵׁשיְְלְמַו ןורְבָחְב לדלג הָׁשׁשי :וּתְשַא
 "יּודְלּונ הָלֲאְוי ם ::םָגְׁשריִּב ְךֵכֶמ הָנָׁש שולָשְו םיֵׁשלְׁשּו םיִשָדָח
 "תב 'ַעושתַבָל הָעְְּרַא ּהֹטלׁשּו ןֲתְנְו בפושְ 'אָעְמַׁש םלְשּוריַּב ול
 :עיפְיְו גָפַנְו "הָנְגְז :טְלֲפִלָאָו יעֶמְׁשִלֲאָו רֶחְבַיַ :לֶאיִמע

  0א.  ft dl || 43 "7* 67 Kopneל ||  1 prb 6 GPA;nnומ; "6 5 42
x. Pwnu || 44 6” סא\סצ! * lepkaav - lepekau; 1 frt DY: cf Jos 15,56 | 

  656 lwga(v) || 5 65% Fetove 2 Fazerל ||  || 46 * 6 Qpwv[6סטסטק ”6 45
et Fatag 6MS5 Fazep; prps tl} (3MSS (ןזנ || 47 * Var®S ‘ne (Ms: 'הy)| 
b 1 c 63+ 55 ןרנ (םש--) | 48 1 6 מממ MSS הָדְלַי | 49 1 דָלזיַו | 1 
c GW 4 יִנָב | 514 64 ו | ל 6 םרח | < 6 81 רודגדתיב | 52 *1 

 (בלכ) | 2 5 41 ל  cf 25 33 et 3יִנָשַה ] פ ] באל  [ Cp 3,:lc 6תו
ca 201155 25 || > MSS ימלות cf 6 || > 65 Opac | 3 3 םערוטיא 3* = | 
5 = mlt MSS 17S | ל 14,4; 25 5,14% 8 ping, cf 1S 169 | 5 MSKen:7° GY 

  >25; dl (dittogr)עוש-- || 6/7 ל7ל  | 6 * 1 prb 6 21155 14,5 25 5,15עַבָש-תבל

 .( <5(לא
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 -תֶ ול ךֶלִּתַו תרְפָא-תֶא בכ ֹוָל"חקו הָבּוֲע תָמָתַוי :"ןחראו
 רַחֲאְוז :לֵאְלַצְב"תֶא דילוה יִרּואְו יּואתֶא רילוה רּותְו>פ :רּוָח
 םיִׁשְׁשְ-ןּב אּוָהְו ּהָמְקְל אּוהְ רֶעַלְ יִבָא יִכְמְתַּבְדלֶא \ ןּורְצָח אָּב
 םיִרְׂשֲע ל"יָהיְו ריִאו-תֶא רילוה בגו :בּוְגָשדתֶא ול דָלִּתַו הָנָׁש
 ריִאְָי תֹוַח-תֶא םֶרֲאֹו- רּוׁשְנ חַקיִנ :דַעְלִַּה ץֶרָאְּב םיִרָע | שולָשְ
 יבא ריכְמ נב הָלֲא-לַּכ ריִע םיִשָש ָהיֶתונָּבדתֶאְו תָנְקדתֶא םָּתִאַמ
 יהיְבַא ןורָצָח 'תְׁשֲאְו הָתָרּפֲא יבלכּב ןורְצָחתומ רַחַאְו :דעְלג
 למרי יָה זֵעֹוְקְת יבא ירָוָתְשַאתֶא ול דלת
 הש יִהְּתַו$é :'הָיחא 'םָצֲאְו ןֶרֶאְו יהָנּובּ םֶרֹורֹכְּבַה ןוִרְצָח רוכב
 -יִנָב הול ם :םנֹוא םַא איָה הרטע ּהָמְשּו .לֶאְמְחריְל תֶרְחַא
 יערי ייִמש םָנֹואיִנְב הא :רקעַו ןיִמָיְו ץעמ לֵאְמָחַר רוָכְּב םֶר
 דָלָּתַו ילַהיִבַא רּושיִבַא תֶׁשֲא םֵׁשְופ רּוׁשיִבֲאו בֶדָנ יימש יִנְבּ
 אל דָלָס תֶמָּיַו יטיפַאו ידלס < בָדָנ יב :*דילומדתאְו ןֶּבְחאדתֶא ול
 :ילֲחַא ףשש יינבּו שש יעָשְ יונ ייֵעְׁשִו םִיַפַא 'יִנָבּוי :םיִנָב
 ינו ם :םיִנָב אָל רֶתָי תמי ןָתְנֹויְו רֶתָי יִמָש יֵחַא ערי יָנְבּו>
 ןששל הָיָה :לֵאָמְחרִי ינְּב יָה הלא אָזַזְו תל ןָתְנֹוי
 ןשש תי :עָחְרִי ֹומׁשּו יִרָצִמ דָבַע ןששלו תֹוָנְּב"םֲא יִּכ םיִנָּב

 -תֶא דילה לִּתַעְ :יִתֹל"תֶא ול דלתו הָשאָל ודב עַל בתא
 דילוה לֵלּפֲאְו לֶלֿפָא-תֶא דיֶלוה דָבֶזְול :דָבָז-תֶא דילוה ןָתָנַו ןֶתְנ
 הָיְרזעופ :היְרזע"תֶא רילה אּוהְיְו אּוהְיתֶא דיִלה" לבער :דבועדתֶא
 ימסְסדתֶא רילה הְׁשֲעְלָאוט :הָׂשעְלָא-תֶא רילה ץֶלֲחְו ץֶלֶח"תֶא דילה

 דילח הָיְמְקיִו היְמְִתֶא רילוה םּולשְיי :םלַׁש-תֶא דילה יִמְסְָ

 18 % 6% x. Opva (ןנרא = הנורא) 67 <. A8ֹסwע || 19 6 9פ || 20 64 'ִצְּב |
ar 65 26200400 | 24 *1 6 69 לכ אָּב | * גו | < ָהיִבָא | 4 = רוח 150 
et 43 (cf 8,30 לעב = לעבשא) | 25 * 31155*% הנב 6A .א 00 
Baava cf $ || 5-ל vocal dub 64 || = 65* ִהn(ויִחֶא), א 67 Axiau; 1 1 

  | 26 65 Ozou 4+M55 Ouvou[o] = Avav || 27 65% x. Akop  Ikap 9 efויָמֶא
Acar || 28° 6‘ynW cf¥ || ל-ל <65 || > cf 32 || 29 *1 6 mlt MSS 6° (—xa1a pr 

  6ל |  6 Muna Gm: MSS = at | 40 * 65 AAcakadל ||  bn— (6% 3)אטוג)
 ; בו | * 65 וטףגומג 8 היעשא  | 31% Se('ָא)  6 :5*==(, id 31םִיָרְפֲאְו 6
1 prb יושי (= 1), Tw) cf 65 6טססט6ו | © תסתמ %5*1155 67 "יש, 6538 'וש! | 
8 65 Aya 67 Oulaer 67555 Ouaoi(e)r vel sim || 32 65 ]50050; 1 ₪6 6 8 

  | 35 cf ad 33 | 37 65 Agpounk!שאמג  | 33 vocal inc cf 64 | 34 6°עָדָיוי
A OgAad * EAgael | 39 65 Euasg (crrp) | 40 cf ad 33. 
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 1224 א םימיה ירבד 2,18—1,48

 תובחרמ לוָאְׁש ויָּתְחַּת ְּךֶלֶמיַו הָלְמִש תֶמַיוצ :הקרשממ הָלֶּמש
 תֶמיופ :רֹוְבְכעןְּב ןח לֵעב ויָתְחַּת למ לּואָש תֶמַיַופ :רֶהְּנַה
 לאביה וָתְׁשִא םֵׁשְו ֹיִעפ וריִע םֵׁשְ יד ויָּתְחַּת למ נח לעֵּ

 ני מלא הלא ולא המבילהא rt :תתִי תי ףולא יהילע תא

 םֶרע לא ליד ףולא** :רֶצֿבמ ףולא ןמיח ףולא דק ףולא=
 פ | :םְִדָא יִפּולֶא הָלָא

 :ןּולָבַו רֶכשֶשְי הָדּוהיְו יול ןועמש ןָבּואְר לֶאְרְׂשִי יֵנְּב הָלֶאי 2

 ןֶנּואָו רע הָדּוהְי גג ס ::רְׁשֲאְו ד יָת ןמָיְנַּ ףסוי ד
 הָדּוהְי רֹוכְּבורע יהיו תיִנַעְנְּכַה 'עּוש-תַּבִמ ול דָלֹונ הָשולָש יהָלָשְו

 "תֶאְו ץֶרֶפדתֶא ל הָדְלי ותָלּכ רָמָתְוי :ּוהָתיְִיַו הָוהְי ניִעְּב עב
 ינָבּ< :לּומָחְו ןוִרְצַח ץֶרֶפ יג ס :הָשַמַח הָדּוהְי יְְּבילְּכ תַרָז
 ימרּכ יִנְבּוז :הָׁשִמֲח םֶלָּכ 'ערֶדְו לָכְלַכְו ןַמיִהְו ןָתיִאְו "יִרָמז תרז
 סמ  :הִיָרֹזע ןָתיא י נבו :םֶרֲחּב לַעְמ רשא לֵאָרְׂשִי רכוע רע

 :ייבּלְּ"תֶאָו יםַר"תֶאְו לֵאָמְתַרותֶא ול"דלונ רֶׁשֲא ןורצָח נבו
 -- איִשָנ ןושַחְנ-תֶא רילוה בָדניִמעֶו בָדָניּע-תֶא דילוה יםָרְויס
 עבו :זעּב-תֶא דיִלֹוה אָמְלְשְו אמלׂש-תֶא דילוה \ ןושַחנויי :הָדּוהְי
 ורֹכְּב"תֶא דילוה ישאו :יִשְודתֶא רילוה רָבֹועְו דבועדתֶא דילוה

 דר יֵיְִָה לֵאָנתְנ < :ישלשה אָעְמשְו ינשה בְדְניֿבאַו בָאלָאתֶא
 ליגיִבֲאו הָיּורְצ םֶהיֵתְיְחַאְויפ :יִעָבְׁשַה דיִוד ישָשה םָצֲאי :ישימחה
 -תֶא הָרָלָי ליגיִבַאווז :הָשלֶש לאהָׂשֲעַו בוי יִשְּבַא היּרְצ נבו
 ןוָצְָּב בְלָכְויפ  ס ייִלאָעָמְשּיַה רֶתָי אָשְמִע יאו אָשִמַע
 'בָבּושְו 'רָשְי ָהיֶנְב הָלֶאְו תועיִרְודיתֶאְו הַׁשֲא הָבּזֲעדתֶאֹי דילוה

47 6* 500006 (pr —Aa) || 50 * pl MSS 65% Gu 36,39+-'27)2 | ל pl 
MSS Gn# 66רדה; 69 --טו 80008 || * mlt MSS 6750 Gn V9; 69% 90ץשק 
(ND?) | %% <65 | > 1 ₪6 6 Gn®3 ןּב || פד" * 6” Oouov || ל Q mlt MSS 9 
Gn הָוְלַע  65* .הלוע | 526 םגוק | 53 6 Matap MaBcap ( Bapanl) || 
54 67 Atpau (6 Zagwew cf ad Gn) | Cp 2, 3° 6 —wv || °1? 6 GPP Ay | 
5 65% fJenounl = לֶאּומַח cf 5 et Gn 46,12 | 6 * Jos 7,1 iQ] (frt false) | 
5 1c mit MSS 61-4375556 1R 5,1: עדרדו | 7 pe MSS ןכע | 8 Seb ןבו | 
+ 988 cf Ru 41855 | 9 * Gt Apa, 6849/55 — Al cf? || (לבכ) ל 653% בלב 
 | ןו=-  65 (bis) Rug, 21%ל 6 תיִּב | זז ||  Apau | ro 5 65 Appavא. + 65%
13 60% Au. | 15 65% Acou ¥ Aso || 16 al loc ‘W‘QN, 6” Ageia 6“ 15000 || 

17 Ms¥== 15 61 25 17,25 יִלֵאֹרְׂשִיַה; 1 41 | 18 **16 5 תֶא ּוּתְׁשֲא 'עֶדָמ 9 
 . 65% lwacap || 5 65 x. lacovgתאו) || ל  prתא  <1MS, IMS(השא >21155: תאו



1,27—47 CHRONICA I 1223 

 הָלֶא*פ :לאָעְמְשִיְו קָחְצִ םֶהְרְבִא יִנְבִ* ס ::םָהְרְבַא יאּוה םָרְבַאיײז
 עַמְׁשִמפ :םָשְבִמּו לֶאְבְךַאְו רֶדַקְו תֹויְבְנ לאֵעֶמְׁשִי רָּכְּב םֶתְלּת
 יגְּב םָה הָּלַא הָמְְקְו שיִפָנ רומי :'אָמיִתְו ידֵדֲח יאָשַמ הָמּדְו
 ןשקיו ןֶרָמְזתֶא הָלִי םֶהָרְבַא שְגְליִּפ הָרּוטק יִנְבּו> ם :לאַעָמְׁשִ
 ןידמ יִגְבּוצפ :"'ןֶדּו אבָׁש ןשי וגָכּו שו יקָּבשיו .ןַהמו דמו
 ס | :הָרּוטְק יִנָּב הָלֶאדלְּ העלָאְו עֶריִבֲאו ךונחנ ירָפַעְו הפיֵעי

 ושע נב :לֶאָרְִׂיְו רשע קחי נב קֲצײתֶא םֵהרבַא דָא
 רֶמּואְו ןָמיּת וָפִלֲא יָנְּבֿ> ם :חַרֶקְו םֶלָעיְו שּועיַו לֵאּעָר זָפילֲא
 הָמַש חַרָז תַחנ לָאּועְר יִנְּבִ :קֶלְמעו 'עָבְמַתְו 'זנק םֶתְעַנְו ייֵפְ
 :ןְׁשיְִו רֶצֲאְי ןְׂשיְִו הנע ןוֵעְבצְו לָבושְו ןָמֹול ריעש ינְבּו :הָנמּו
 *ןילע לְבּוׁש יִנְּבפ :'עָנְמּת ןטול תוחַאני "םמוהו יִרוח ןטול ינו
 הָנע יֵנְּבצז :יהָנֲעַו היא ןֹועְבִצ יִנְבּו "נואו יֵפְׁש ילָביִעְו תַחְנֲמּו
 'ןהלְּב ירָצַאהיִנְּב< :ןרכּו ןֶרְתִיַו ןּבְׁשִאְו ןרמח 'ןושיד י ינְבּו "ןושי

 פ | :ןֶרֶאְו ץוע ןשיד יגּב ןקעי ךנעזו
 יגל ֶּלֶמיִּלֶמ יגֶפל םודָא ץֶרְָּב ּוכָלְמ רשא םיִכָלְמַהי הָלֶאְו

 למי עַלָּב תֶמָיו< :הָבָהְנִד ורע םֶשָו ירועְּבְְּב 'עלְּב ילֶאְרְשו
 םַשּוח ויָּתְחִּת ְּךְלֶמיַו בבוי תַמַיו :הָרצְּבִמ חַרְזִּב בֶבוי ויּתְחַּת
 הָּכמַה ידִרְּבְֶֶּב דַדַה ויּתְחַּת למי םשּוח תֶמי5 :יִנמיֵּתַ ץֶרֶאַמ
 ויָּתְחַּת ּךְלֶמִיַו דָדַה תֶמַיַּז :'תויע ורע םשְו בָאומ הָדָשַב ןָיִמתֶא

27 75 <65 | 2g 6F* (kai) Nagda()nA | 30 * Gn 25,14 מו || ל' nonn 

MSS רדח 6% Xoddad GF 4508; cf ad Gn | 5 6 Oawuav || 31 5,19 בדו | 
32° 6F Zogax | ? 65% Aaidav 6 Aap. 67155 = 48 | 5 6* טמ-+ nonn | 
33 6 Fagep )6* Faigap) א Opep, 67 Faiga x. Fogep | 34 °° lc GP 

  cf 6% | 36 * ca 30MSS 63MS5 (Eagw) Gn 36,11 DY; 5%ושעו בקעי,
Zwgpap = 94? | ל Val ‘pj || > >MSKes 495 || 38 °° 65 Qvav (e 40?), GAT 
MSS .א Adap x. Piowv )5 Aicav) || 3g * 62155 .א Aruav (6 Huav); 1 °T} ut 
Gn 36,22 || °° 65 x. Allae .א Nauva || 40 * 1 6 mlt MSS 67)9( Gn 2 

  65 FoignA GF OugaA || © 65* Ewg Zwgap 6 20706, Gn DWןוְלע | ל
cf 36 || % IMS 69 --ן || 5 6% Qvau 67 Avav (sic et 41) 6MS5 = 28 | 
41 * Seb ]3 || * Gn 36,26 [--; 6“ +x. EABaua Buy. A. || © 1 6 mlt MSS 
6502 Auoda(u) Gn qn | 42 * 65 Qoap | * 6 Boaas, | © cf ad Gn 36,27; 
GF .א Zavav | %1 6 22MSS 6* Gn ןקעו vel 6 637 py cf Nu 33,315: Dt 
  (9?! Baia) || © 6f Zergwp || 45 6םֶחיִכְלַמ | * 6 םסגסא ?6 ** 43 | 10,6
(Aco) 3 Dw | 46 * 65% דרב | * 3 םדָא 3* = 41 | > K תּויע ? 0 5 

 (םיתע?)  = ₪ Gn 36,35 )5(0 nly; 6564-3155 600000סה



Ll NLD lel,ל 00  

 חלָשּותָמ ךונח: :דָרָי 'לֶאְללַהמ ךניק* וׁשֹונֲא תֶש םרָאי 1
 נו יַדָמּו גוגמּו רֶמְּג תָָי יִנְּבי | :תָּפְְו םָח םֶש ַחְגי יּדָמְל
 יגְבּוז :הָמְרנֹותְו תַפיְִו זנְּכָשַא רַמְג ינְבּו :סָריִתְו יִָּׁשַמּו לָבּותְו
 םִיָבְצִמּוׁשּּכ םֵח ינְּצ | :'םיֶנְֹרְו םיִּתַּכ יהָשיִשְרַתְו הֶׁשֹלֲא ןֵי
 יִנָבּו אָבִּתְבַסְו אַמְעַרְו אָּתְבַסְו הָליִוֲחַו אָבְס שּוכ יִנְבּופ :ןעֶנְכּו טופ
 "רוב תֹיָהְ לחה אּוְה דֹוָרְמְנ"תֶא דלי שּוָכְו :ןֶדְדּו אָבְׁש הָמְעַר
 -תֶאְו םיַמָנעתֶאְו יםיידּול"תֶא דלָי םִיְִצַמּ  ם :ץֶרֲאְּב
 ואי רֶׁשֲא יםיִחְלְסּכתֶאְ םיִסְרֶתַּפתֶאְוי* :םיִחָּתְפנ"תֶאְו םיִבָהְל
 -תֶאְו ורְְּב ןוָריצדתֶא רֶלָי ןַעֹנְבו3 :'םיִרּתַּיתֶאְ םיִּתְׁשלּ םֵׁשִמ
 -תֶאְו יּוחָהְתֶאְו5 :יֵׁשָנְרַּגַה תֶאְו ירֹמֲאָה-תֶאְו יִסּובְיַהדתֶאְוי :תח
 ינָּבּז :יִתָמֲחַה-תֶאְו יִרְמְצַהתֶאְו ִדְוְרֲאָה-תֶאְוי :יִניִּסַה-תֶאְויִקְרעָה
 :יִּדְׁשִמְו רֶתְגְו לּוחְו ץּועְו סרו ,דּולְו רֶׁשְכַפרַאְו רּוׁשֲאְו םליע םש

 רי רבעי זרָבע-תֶא דלי חלש חלָשתַא דלי שכפי" .ס
 :ןָטְקֶי ויָחֶא םֵׁשְו ֶרָאָה הָנְלְפנ וימי כ גְלֿפ דָחֶאָה םש םיִנְב יגש
 -תֶאְויי :חַרָי-תֶאְו תֶוָמְרצַחדתֶאְוףְלָשתֶאְודָדומְלַאתֶא דלי מקו
 :אָבְׁש"תֶאְו לֶאָמיבַא-תֶאְו לֶביֵע-תֶאְו=י :הָלְקִדדתֶאְו לָוא-תֶאְוםֶרֹודֲה
 ס = קי וגְּבהלָאלָּכ בָבּוידתֶאְו הָליִוֲח"תֶאְו ריָפֹוא"תֶאְזנ
 חַרֶּת רֹוָחְנ גרש :יּוְר ְלָּפ רֶבֲע*5 ֹותַלָׁש 'דָשְכַּפְרִאו םשי*

cf ad Gn 5,12ss || 5 * 6+לאלָלהמ  + || Cpr,2° GY Kawav, Caiman 

Mogoy (Gn ro,2~ךlwib) || 6 16 ca 30MSS Edd 69 Gn ro,3ל 69  | EAeida cf7 

(pro 'רT?) || ro 6+דְו ' plMss Edd 69 Gnרו | 7 *16 6 6פ שיִש-- | ל ' 
kuvnyog cf Gn ro,9 | rr—23 >6 (Sx); cf ad Gn 10,1355 | 11*0 םידול, א 

  Xagp. | ° trsp(2ם prb 1K cf 655 | 12 = 6373155 Xaghuvieyw 6913155 5םיידּול,
ante רשא cf גס | 17 51 6 15% 35 6* Gn 1023 ץּוע םֶרָא יִנְבּו | 16 
  || 21 6355ּודְל ® | 18 6%7 -- add ut Gn 10,245 || 19 6 Gnב שָמָו 3 6155
 . 6 -+- Kawvavיִנָּב | ל  || 22 193155 3 Gn aly | 24° ins 6 6לזיא 655



13,23--1 NEHEMIA 1221 

 *ובישה םידּוהיַהדתֶא יִתיִאְר םַּתָה םיִמָּיְּב 3 :ףְסַח בָרָּכ
 תיִדהְׁשַא רֵּבַדְמ יִצַח םַהיִנְבּו+ :תויבאומ :תוינומע יֵתויְדוְׁשַא םיִׁשָנ
 םָמְע ביִרָאָו5 :'םַעְו םע ושלב תיָדּוהְי רב םיִריִכַמ יםִניִאְו
 ּונּתַּת-ַא .םיִהלאַּב םעיִּבְׁשַא םַטְרָמֲאְו םיִׁשְנֲא םֶהְמ הכא םללקְֲ
 אולה :םֶכָלְו סכיִגְב םָהיִתְָּבִמ ּאָׂשַּת-םָאְו :םֶתיִנְבְל םֶכיִתְנְב
 למ הָיָה" אל םיִּברָה םִיֹוּגַבּו לֵאְרְשִידַלִמ המֹלְׁש-אָטֲח הָלֵא-לַ
 -םג לֵאְרְׂשִיײלכלע למ םיִהלֲא ּוהָנְתִיַו הָיָה ויהלאל בּוָהֲאְו ּוהֹּמָּכ
 -לָּכ תא תשעל עֿמְׁשִנַה םֶכְלְוז :תֹויְרְבָנַה םיִשְּנַה ּואיִטֶחֶה ּותֹוא
 :תוירכנ םיִׁשָנ ביִשהְל ּניָהלאַּב לעמל תאּוַה הָלודְגַה הערה

 יגרחה טלבְנסִל ןָתָח לֹוָנַה ןקכה ביִׁשְלֲא"ןְּב עבו יֵנְּבִמּו
 תיִרְבּו הָנְהְּכַה יִלָאָגלַע יָהלֲא םֶהָל הָרָכְו=פ :יֶלְעַמ ּוהֲחיִרְבֲאָו
 תֹורְמְׁשִמ הֶדיִמַעַאְו רָבְנלָּכַמ םיִּתְרַהַטְו" :םיולהו הָגֶהְּכַה
 תֹוָנָמְזִמ םיִּתְעְּב םיִצַעֶה ןְּבְרקְלּוי :וּתְכאלֿמְּב שיא םיוללְ םיִנָהְכל
 :הָבּוטְל יֵהלֲא להר םיִרּוּכּבלְ

 23 *1ובישהה | ל ס תֹויְדְַּׁשַא | < 0 תיִנָמִע | 24 * 5 םֶניֵא יִּצֲחַו | ל >65%|
 5 73155 ןושלבו | 20 1 6 1115 632 םיִנֲהֹּכַה | 30 6%! ותכאלמְּב



  I 3, 7-2הימחנ 1220

 יִתַאָּב לֶרּבְּדְלַמ אָּתְסַשְחַתְראְל םִיַּתְׁשּו םיִשלָש ּתַנֶשַּב יִּכ םֶלָשּוְיִּב
 הָניִבֶאְו םלָשּוריל אּובָאְול ְְלַמַהְוִמ יִתְלֲאְׁשִנ םיִמָי ץֶקְלּו לפה לֶא
 תיִּב יֵרְצַחְּב הָּכָשְנ ול תושעל היבול ביילא השע רֶׁשֲא הָעְרַב
 ץּוחַה הָיְבּוטדתיב יִלָּלָּב-תֶא הָכיֶלָשַאְ דֶאְמ יִל עֶר :םיִהְלֲאָה
 תיּב לב םש הָביִשָאְ -תוָבְשַלַה ּורהטיו הָרְמָאְו :הָּכְׁשלַהְומ

 סולה תמי הָעְֲאְופ = = :הֶנובְלַהְו הָחנַמַה"תֶא םיִהלֶאָה
 :הָכאָלְּמַה ישע םיִררְׂשִמַהְו םִיוְלַה ּוהָרָשָלְישיִא ּוָחְרְבִיַו הָנָּתִנ אָל
 םְַּבְאְו םיִהלֶאָהְדתיּב בֶוָעְב עּודמ הָרְמַאְנ םיִָנְפַה-תֶא הָביֵרֲאְויי
 שוָריִּתַהְו ןגְדַה רָשְעַמ ּואיִבָה הָרּוהְיילָכְו < םֶדְמֶטְלַע םֶדְמַעָאְ
 קיֵרְצְ ןהַּ היְמְלְׁש תורצוא-לע הּרְצוָאְניצ :תֹורְצֹוִאָל רֶהְצִיַהְו

 תאָז-לע יל רי ס :םֶהיִחֶאל קֶלַחל םָהיֵלעַו .ּובְשָחַנ
 םימיב5 :ויָרָמָשָמְבּו יַהלֲא תיִבָּב יִתיִשָע רֶׁשֹא יִדָסַח חַמָּתלַאְו
 תֹומְרעֶה םיִאיִבָמּו תָּבָשַּבּו תות םיִכְרְד ו הָדּוהיִב יִתיִאְר הָמַהָה
 םיִאיִבָמּו אָשַמדלָכְ םיִנָאְתּו םיִבָנִע ןיידףאו .םילמחה"לע יםיִסָמְל
 ּהָב ושי םיִרְצַהְוי< :דיִצ םֶרָכִמ םוויָּב ידיֵעָאְו תֵּבְׁשַה םוויְּב םֶלָשּורי
 :םֶלָשוריִבּ הָדּוהְי ינָבל תָּבשַּב םיִרְכֹוְמּו רֶכָמיִלְכְ גאָּד םיִאיִבָמ
 -רֶׁשֲא הָּנַה עֶרָה רֶבָּדַההָמ םֶהְ הָרָמְְו הָדּוהְי ירח תֶא הָביִרָאְוול
 םֶכיִתְבַא ּושָע הָב אֹולֲהי :תָּבְׁשַה םוידתֶא םיִלְלַחְמּ םיִשע םֶּתַא
 םֶּתַאְו תאּזַה ריִעָה לַעְו תאּזַה הָעְרַהד לכ תֶא ּוניִלָע ּניִהלֶא אָבִיו
 רֶׁשֲאַּכ ילופ ם ;יתּבשַהתֶא לֶלַחְל .לֶאְרְשידלע ןח םיִפיִסּומ
 הָרְמָאְ תּותָלרַה ּוָרְגַפיַו *הָרָמְאְו תַבְׁשַה ונפל םַלָׁשּוְרי יעש וללצ
 םיִרָעַשַהְ לע ' יִּתְדַמַעֶה יִרָעְּנִמּו תָבִשַה רֶחַא דע םּוחְּתַפִי אל שא
 רָכְמַמִלְכ ירכֹמּו םיִלְכְלָה ביס :תָּבַשַה םוויְּב אָשַמ אביאל
 ַעּודַמ םֶהְלֶא הָרְמֲאְו םֶהָב הָדיִעְאְוי :םִיָתְׁשּו םַעּפ םֶלָשּוריל ץּוחמ
 אוָהַה תַעָהְְוִמ םֶכְּב חַלָשֶא דִי ֹנְׁשִת-םַא הָמֹּוחַה דֶגָנ יג םָּתַא
 םיִרְמְׁש יםיִאָבּו יםיִרֲהַּטַמ יְהִי רֶׁשֲא םִיְולַל הָרֵמָׂאְו>> :תַּבְׁשַּב ואב אל
 לע הָסּוחְו ימלא יִלדהַרְבְז תאזמנ תֵּבְׁשַה םויזתֶא שקל םיִרעָשַה
 7 65% רַצָחַּב | ף 67 הָּכֶשְלַה | זס sc 06, א? הָנֶּתְנ ה ּונָּתַנ | ו 8
 םַצְבְקַאְו | 13 1 6 6*- הָוַצַאָו | 15 * [sic Occ, Or Downy | ל rms 3 + םָּכ |

 | םוי  mt Mss 3A WN"ֶּב | 18° 69+ םֶהיֵלֲ | ל 393 111155 6 1 16
19 = 65 om, frt dl | * 1 6 6MSS GFL אל רָשַא aut 6 5 אלו | ar sic 
4 | 22 * Var .םיאבו SגזV םיִרָהַמְמ | ל 



1 406 NEHEMIA 1219 

 דַעְו םיִרּנַּתַה לֵּדְנַמְל לֵעַמ הָמּוחַהְל לעַמ םַעָה יּצֲחַו ָהיֶרֲחַא יִנֵאַו
 -ילֲעְו הָנָשיַה רַעָש"לַעְ םִירפֶא-רעשל לעמו : :הָבֲחְרָה הָמוחַה
 ודְמַעְו' ןאַאַה רעש דַעְו הָאַמַה למ אגח לָּדְגַמּו םיִגְּרַה "רעש

 יג םיִהלֶאָה תיִבְּב תֶותַה יִתָש הָנְָמַעַתְיי יהָרֶטִמַה רעש
 הָיָכיֵמ ןיִמְְנֿמ הישעמ םיִקְיְלֶא םיִנָהְּכַהְויי "מע םיִנְנְּסַה יִצְחְו
 ידעו רזעְלֲאְו היעַמְׁשּ הָיָשַעַמּו :תֹורצְצֲחּ"ב הָיְננֲח הָיְרַכְז ייעול
 :ריִקְּפַה הָיְחַרְזיְו םיִרְרָשִמַה ועימשינ רֶזָעְו םליעו ,הָיכלַמו ןְנְתוהיִו
 םָחַמִׂש םיִהְלָאָה יֵּ וחָמְשִ םיִלודְנ םיִחְבָז אּוהמ םויב ּוָחְביג

 םָלְׁשּורְי תַחְמִׂש עֶמְׁשִּתו ּוחֲמְׂש םיִדְָיַהְו םיִשָּנַה םגְו הָלודְנ הָחָמְׂש
 :קוחְרמדדע

 תּומּורָּתל תֹוָרְצֹואְל תֹוכְׁשנַה-לַע םיִשְנַא אּוהַה םויב ּוָדָקְפיוּצ
 יהְרּוּתַה תֹוָאָנִמ םיִרָעָה יירש םֶהָּב םונָכַל תורָשָעַמְלְו תיִׁשאַרָל

 :םיִדמְעָה םִילה-לעֶוםגהְכַה*לע הָּוהְי תָתְמׂש יב ילו םִנֲהָל
 םיִרַעָשַהְו םיִרְרְשְמַהְו הָרָהְטַה תֶרָמְׁשִמּו םהיֵהְלֶא תֶדֲמְׁשִמ ּודְמְׁשּ
 יִׁשאָר יֹמָדקִמ יףָסֶאְו דנָד יִמיבדיִּכ6 נב הָמלָש דיִָד תְצמְּכ
 לָבּבְרָזיֵמיִּב לאְרְשולָכְויז :םיקלאל תֹודוהָו הָקַהְּתדריִשְו םיִררְׁשְמָה
 ומויּב םוָי"רַבָּד םיִרעׁשַהְו םיִררׁשְמַה תֹוָנָנִמ םיִנְְנ יהיְמֲחְנ יִמיִּ
 םִיַּי19 סם :ןֶרַהֶא יִנְבְל םיִשּדְקִמ םִיָלַהְו םִיָלל םיִׁשְּדְקַמּו
 -אָל רֶׁשֲא וב בֹותְּכ אָצְמִנְו םַעָה יִגזְאְּב הֵׁשֹמ ירָפְסְּב אָרְקַנ אּוהַה
 יִנָּבתֶא ּומְּדִק אָל יִּכ :םלּוע-דַע םיֶהלֶאָה לֶהְקּב יָבָאֹוְמּו יִנמַע אּובְי
 ּוניהלֶא ְּךְפַהי וללקל םֶעְלּבדתֶא ויָלָע "רכָשיַו םִיַמבּו םֶחְלַּב לֵאָרְׂשִי

 בָרָעְדלָכ .ּוליִרְבַּו הָרּותַה ד תֶא םָעְמְשּכ יִהְיַני :הָכְרְבְל 'הָלָלְקַה
 :לֶאְרְשִיִמ

 2 nn קפל ג וה םש .הלחג הָּבְשל ל שער יבוטל
 תֹוצִמ רָהְציַהְו שוְריִּתַה ןְנָּרַה רׂשְעַמו םיִלּבַהְו היֹובְלַה הָחְנִמַה

 יִתיִיָה אֶל ָלָכְבי:םיִנְַּכַה תמורתו םירעושהְו םיִרְרְשִמַהְו םיולק
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 עּומש הָּנְלַבְלי :יֵמְלַפ 'הָיִדַעוְמְל ןיִמְיְנִמְל יִרכַז היְבאל :םֶלָשִמ
 קימָעְל ילק peo :יִנע היעריל יַבְּתַמ בריו :ןְתָנֹוְהְ הָיִעַמְשל
 :לֵאָנֲתְ היעדיל היָבְׁשֲח הקלו :ירָבֲע

 תובא יאָר םיִבּוְּכ עי נחי יי ביִׁשלֲא כיב טיול
 תובָאה יִשאָר לול יִנָּבּ< הם :יִחְרַּפַה ׁשֶניְרָד תּוָכָלַמ"ילֲע םיִנַהְּכַהְ
 ישארו :ביִשְיְלָאְרִּ ןנְחוְי ימיזדעו םיָמָיַה יִרְבּד רַפֲס-לע םיִבּותְּכ
 לָלַהְל םֶדנְנָל םֶהיִחַאְו לָאיִמְדְקְרּ עוֶׁשְיְו היבש היְבְׁשֲח םיולה

 הֶיְנִתמ*5 רָמְׁשַמ תַמָעָל רָמָשַמ םיִהלֶאָהישיֶא דנָּד תַוָבִמְּב תודוהל
 רֶמְׁשִמ יםיִרָעוש םיִרָמָש בוקע ןֹומְלַט 'םֶלֶשְמ יהיְִבְע הֶיְקּבִקבּו
 יַמיִבּו קָדָצוְיְרְּב עּושְיְרּב םיקְנו ימיִּב הָלַא< :םיִרָעָשַה יִפְסַאּב
 ס | :רָפּופַה ןֶהֹּכַה אָרְזַעְו הָחָּפַה הָיְמֲחְנ

 המומס ילקמ םיְוָלַה- הא ּושְקְּב םלֶשּורָי תמוח תַּכְנַחבּו7

 יתּוביְִ לכהומצל םיררשמה נב פאו :תֹרּנְכְבּו םיִלָבְנ
 תֶומְזעְו עָבָּג תּוְרָשַמּ לָגְלּגַה תיִּבָמּופ :יִתְפֶטְנ יִרָצַחְְִמּ םֶָשּורי
 םיִגַהְפַה ּורָהַטּס :םֶלָשּורי תוָביִבְס םיִּרְרָשִמַה םֶהָל נב םיִרַצַח יִּ
 :הָמּוחַה -תֶאְ םיִרָעְׁשַה - תֶאְו םֶעָהתֶא ּורַהְטִיַו םִיולהְ
 תלּודְנ תדות יִּתָש הָדימעֶאְו הָמוחל לעמ הָרּוהְי יִרָשדתֶא הְלעֶאּי
 םֶהיֵרֲחא לו :תֹּפְׁשַאָה רעל המוחל לַעַמ ןיִמל תָכְלַהִתְ
 הָדּוהְי + :םֶלָשִמּו אָרְזְע הָיְרְזְעו :הָדּוהְי יִרָש יִצֲחְו היעשוה

 היְרכְז תרָצְצַחּב םיִנהְַה יבמ ס :הָימְרו הנשי ןמינבו
 ויָחֲאְו :ףָתְאָּב רכז הָיָביֵמְְּב הָיְנּתַמְְוב הָנעַמְׁשְְּב תנו
 ריֶׁש-יִלְכְּב יִנָנֲח הָדּוהְִו לאנג ליעַמ יִלָלַּג *יִלֶלַמ לֵאָרֹזעְו הָיְעַמְׁש
 ןעָה רַעָש ֵלְֲוּנז :םֶהיִנפַל רֶפופַה אָרְזֲעְו םיָהֹלֲאָה ׁשיִא דיִוָ
 דיִָּב תיִבְל לעַמ הָמוחל הָלֲעַמַּב דיִוָּד ריע תולעמ-לע לע םֶדְגְנְו

 ילאֹומְל יתֶכְּוהַה תיִגְׁשַה הָרותַהְר* = = :חָרְזמ מַה רעש רֶעְ
17 * nom exc | ל prps ,היזעמל cf v 5 | © nonn MSS 69 יִטלפ | fit 

  16 5ולס, 6 + 7 | * 6 דבע || כז קז הָיָדעַל ₪( + 7 | 22 * 1 תובָאָה | ל
(cf 6) דע" || 2416 6 i3Q1 || 25 ** conjg 6 fin + 24 || ל cfad 1Ch 9,17 (DW) | 
6-5 | invers || 27 * 4MSS (cf 65% ¢¥) לב | ל" prps 6 6" 'W | 28 * prps 

  | 31 prps'סּו 'כהַמ | 30 ג ורהְטיו  prps 6 67ל* |  cf v 27. 30יול"ב,
 סג* הֶיִביִמ, 09 הָכיִמ | 36 * >61 קז , 6 + 38 | 35 56 Occתֶכְלֹה תַחַאָהְו,

41 | * Vars .מ | 38 * 1 תכלוה | ל ס למל 1 לאמשל 
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 דיקְפּו :םיִניִתָּנַהדלַע אָּפְׁשִנְו אָחיִצְו לָפֵעְּב םיִבְׁשְי םיִניִתְּנַהְו“יי
 אָביִמֶּב הָיְנּתמְ"ְּב הָיְבְׁשֲח"ןָּב יִנָּבְִוֶב נע םלׁשיִריִּב םיולה
 תמי יהל תיֵּב תֶכאָלְמ דגנל םירְרשָמה ףְסֶא יִנְּבִמ

 -לֶאְו .Rh רחל Fs יל; הֶּוהיְוַּב חַרֶזיִנּבַמ טבויׁשמְרב

 ןביִדְבּו ָיִתְֹבּ עְֵּראָה תָיְְקְב שנ הָּוהְי נְבִמ םָתֹׁשִּב םיִרצִמִה
 רצחבויל :טְלּפזתיִבְבּוהָדְָמְבּועּוׁשְיְבּו :ָהיֶרֲֵחַו לֶאצְבַקיִבּוָהיתנְבּו
 ןיעְבּופ ָהיָתֹנְִּו הָנְכְמְבּו לקצב ָהיָתְֹבּו עבָש רֶאְבְבּו לעוש
 הָקע היִתְְשּו שיכל םֶהיֵרְצַחְו םֶלְדַע תַנָז>י :תּומְריְבּו הַעְרצְבּו ןָּמר
 :םֶנַה איִּג-דַע עַבָשְרַאְּבִמ ּונחִיַו ָהיִתֹנְבּו

 תותָבַעּי* :ָהיֶתַנְבּו לָאדתיבּו איעְו לשמכמ יעבגמ ןָמְיְנב ינְבּוי
 וואו רל5 :טְלַבְג םיעבצ דיִדָח+ :םִיָּתִג הָמָרֹורֹוצָח :הִיָנֵנֲע בָג

 סיגל ההד תקְלְחמ םרלהךמוגי :םישרחה יג
 לֶאיתְלַאְשְְּב לֵבֵּבְרְז"םע ּוְלָע רֶׁשֲא םִוְלַהְו םיִנֲהֹּכַה הָלֲאְוי 2

 םָּתְר הָיְנַכְש :שּוטח ףּולמ הירמא> :אָרְזַע הָיִמְרִי הָיָרְׂש עשיו
 הָיִעַמְש :הָגְְּב הָיְדֹעִמ ןימימ5 :הָּיַבַא 'יֹוִתָנִנ *אודְע< :תֶמָרְמ
 םיִנֲהְכַה ישאר הלא הָיִעַדְי הָּיְקְלַח קּומָע לס :הָיִעַדְי ביִרֵיויְו
 5 נעשו יַמיְּב םֶהיֵחַאַו

 תֹוָדיֲה-לע הָיְנִּתִמ הָדּוהְי הָיְבְרַש לֶאיִמְדְק ינַּב עּושי םיולַהְו

 :תוְמָשַמל דגל םהיִחְא "עו ָיקְּבְקבּוי :ויָחאְ או
 יביִׁשָלֶאְו בישְיְלֶאתֶא דילוה םיקָיויו םיִקְיוידתֶא דילוה עשוי

 :ַעּוְרִיתֶא דילוה ףןָתָנֹווְו ןֶתְנויתֶא דילוה עָדָיויוי :עֶדָיוידתֶא
 הָיִמְרִיל הָיְרִמ הירש תֹוָבֲאָה ישאר םיִנָּתְכ ּויָה םיקיוי ימיִבּוַצ

 יהינַבְׁשל ןְתָנו יכול :ןֶנֶחּוהְי הירמאל םֶָשְמ אָרְזֲעְליצ :הָיְננַח

 ותל הֶיְרכְז אילי "יְלָח יתיְרמְל אָנְדע םֶרחְליי :ףסזי
v 21 frt trsp inter צ 24 et 25 | 28 8 2 | 3: * --קזק5 עבנֿב | * 8 שמ | 

35 prps יִגְו | 36 = 6MSS 09 ןימינבו קזקפ 6 6" 'בֶלּו הָדּוהיִל, גו 'בֶל תוקְלֲחַמ | 
Cp 12, 3 prps DOR, cfv 15 | 4° Var אדע | blc 31MSS ט ןותְנּנ | 1 
frt 6 6" היזעמ | 7 prps הָיְִדְע cf 1212; 1Chg,2 | 8 1 6 67 תודוה | 
9 °° prps (cf 6%) ב | ( םיִנזעְו Q )נע cf ad ICh 15,18 || IO nonn 1155 + 
Tהולי, sed deest in mlt accuratisque MSS || rr  prps ,נֶתֹויו ןֵנָחֹו] cfv 225 || 

  cf vz | * 16 17155 3ז2 6%*א יִּכַה | 14 * 0 ּוכיִלָמְל pr 1מ 6 א יִכּולָמְל
 הינכשל | 15 * 67 תמרַמְל 61+ 3 | * 555 יִקְלָח | 0 אודעל א אָיְדעְל

 ל85*
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 ּובָשַי הָדּוהְי יִרָעְבּו םֶלָשּויִּב ּוָבָשָי רֶׁשֲא הָניִדְמַה יׁשֹאָר הָלֵאְו
 יִנָבּו םיִניִתָּנַהְו םיולהו םיִנֲהְכַה לֵאְרְׂשִי ם םָהיֵרֲעְּב ֹותְּזְחַאַּב שיא
 = ןֶמְנְנִב ינְּבִמּו הָדּוהְי ינְּבִמ ּובְׁשָ םְָׁשּוְריִבּוצ :הָמְלָש יִדָבַע

 הָיְטפְׁשְִּב יהיְרמאְ"ןְב הָיְרכְז"ְּב היְּעוְב 'הָיְתִע הֶדוהי יבמ
 היְזַחְ"וִּב הָוִחלְּכְֶּב ּךּורְּבְְְב היׂשעמופ :ץֶרָפ יֵנְּבִמ לֶאְללַהְמְְְ
 םיִבְׁשִיַה ץֶרֿפ-ינְּבלכ :ינלׁשַהְּב הָיְרכְז"ּב ביֶריֹוודְןְב הָיָדעְדְןְב
 מ | ליָחְיִשְנִא הָנֹמׁשּו םישש תֹוָאַמ עֶבְרַא םֶלָשּוְריִּ

 הֶיָלוקןְב ְָּדְפןְּב דעויִֶּב םֶנשֶמְרּב אלס מב יֵנְּב הָלֶאְו
 תֹוֲאַמ עֶׁשַּת לס יֵּבנ ויָרֲחֲאְו :הָיָעָשְיְְּב לֵאיִתיִאּ היׂשְעמ"ןב
 הָאּונָּסַה-ןְב הָדּוהְיִו םָהיֵלֲע דיפ יִרְכַזְֶּב לֵאֹויְנפ :הָנמְׁשּו םיִרְׂשֲע
 ספ  והנְׁשִמ ריִעָה-לע

 ךןָּ הּיְקְלַחןְב הָיָרְׂשִיי :ןיִכְי ביִרְייְָּב הנע םיִנָהְכַהְןִמי
 םֶהיֵחַאְו > :םיִהלֲאָה תיִּב דָנְנ בּוטיִחַאדְּ תויָרְמ ןֶּב קודָצְְְּב םֶלָשִמ
 םֲחריְּ הָיְדעו םִיָנׁשּו .םיִרְׂשֲ תֹואַמ הָנֹמְׁש תיל הָכאְלַּמַה השפ

 םיֶשֹאָ ויָחָאְי :הָיִכְלַמְּבָּחְַפְּב הרכז ימה
 -ןֶּב יוָחַאְדןְּב לָארזע-ןֶּב "יסָשמעְו םִיָנְׁשּו םיִעְּבְרַא םִיַתאָמ תֹובָאָל
 ריִקְפּו הָנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע הֶאַמ למ יִרּבִנ םֶהיַחַאְו + :רַּמֲאְדןּב תומְלשמ
 : :ימיִלּודנַהְרִּ לָאיִּדְבַז םֶהיֵלֲע

 "בבי הָיְבְשַחְְְּב םָקירְעֶּב בּושַחְְְב הנְעַמְׁש םילַהְִֶּוי
 ישאְרמ םיִהְלֲאָה תיֵבְל הָנֹציִחַה הָכאְלמַה -לע דָבֶזֹויְו .יִתְּבַשְוי6
 הָדֹוהְי יהְלַּתַה שאר ףסֶאְְָב *יְִבְְַּב אָכיִמְְֶב הָינּתמּוול :םִיולַה
 -ןּב לָלָנ-ןֶּב 'עומשןֶּב 'אְָּבַעְו ויחֶאְמ הָנְׁשִמ הָיְקְּבְקַּו הָיַפְּתל

 ם = :הָעְּבְראָו םיִנמָש םִיַתאָמ שָדְקַה ריִעְּב םיוְלַהכיי :ּותידְי
 האמ םיִרָעָשּב םיִרָמָשַה םֶהיִחַאו ןומְלַט .בּוָפַע םיִרְעוָשַהְוי

 :םִיָנָשּו םיִעָבְש
 :ותָלָחְנְב שיא הָרּוהְי יָרֶע"לָכְּב יסּיוְלַה םיִנַהְּכַהי לֵאָרְׂשִי רֶמְשּוי

ich |6( 10 94 || * = ירמא ? 6[  ‘RiP?ל =  || Cp rr, 4 * mit MSS interv 
prps6 67 ויָחֶאְו | 5  cf Nu 26,20 || v 6 trsp ante v5 || 8 *1 prb5 1יִנָלָשַה  

 לח ירזּבג | זס 6 1115 108 g,rodl | זז ז0 9,זז (5,37) הָירזע | 12 ®Var ישע |
 13 *1 יִסְמַעַו 10 9,ז2 םֶלָשֶמְרְּב הָרְוְְּיְִּב לַאיִדַעְרַּב יִשָעַמּו | ל טה: יִוְחֶא |

perdiwvy = 1 | 15 “lc 0 46%*- זשש  dub;146 ויָחָאְו | ל  

 ירְָמיַנְבִמ | r7 ° 6 1Ch 9,15 ִרְכְז | 1 6 6 הלהתה | = Ch: 9,16 הָיְדַבֹע |
 4 1Ch yn | > 16 Q 10 Jini jvrg cfIChgs7 | 20 ** 6ז* לה כה:
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 םיִניִתְנַה םיִרְרָשְמַה יםיִועּוׁשַה םיִוָלַה םיִנָהְּכַה םֶעָה רָאְׁשּופ
 םֶהיִנְּ םַהיִשְנ םיהלֶאה תֶרּותלֶא תוצְרַאָה ימעָמ לּדבְּגַה לָכְו
 םיִאָבּו םֶהיֵריִּרַא םָהיֵחַא-לע םיקיִזחְמ ;ןיִבַמ עדי לָּפ םֶהיִתְנְבּו
 הָשמ דָיְּב הנּתִ רֶׁשֲא םיִּהלֲאָה תַרותְּב תֶכָלְל העּובְׁשְּו הלא
 ויִטָּפָשִמּ ונינדַא הָוהְי תוצְמדלָּכתֶא .תושעלו רומְׁשלְו םיִהלֲאָה"דָבע

 הנ אל םֶהיִתְנְּבתֶאְו ֶרָאָה מעליב ןתניאל רשאויי :ויקְָ
 תֶכשַה ב רָבָׁש"לֶכְו תֹוהָקַּמַה-תֶא םיִאיִבְמַה ץֶרָאָה יָמעֶו*- :ּניִגבְל
 תיִעיִבְׁשַה הָנְׁשַה-תֶא שָטְנְו ׁשֶדָק םִֹיְבּו תָּבַשַּב םֶהַמ חָּקנ"אְל רֹוכְמַל
 לֵתְׁשַה תיִשיִלָש ניל תתְל תֹוצִמ ונילע ּונְדַמעֶה ו3 :דיײלכ אַׁשַמּו
 דיִמָּתַה תֶחְנַמּו תֶכָרְעמַה םֶחְלְל :ּניהלא תיִּב תָרבפל הש

 הָוהְ הַּבְזִמ-לע רעבל הָנָשב הָנָׁש םיִנָמְזִמ .םיְל הי

 ל רכבו נתָמְא יִרְוּכְּבדתֶא איבה :הָרּוּתַּב בּותְּבַּכ ניהל

 תוכל היל איב רה ׁשֹוָריּ למ יָת .ּוניִתַמּורתְ
 לָכְּ םיְשעֶמַה םיולה םהְי םיולל ּונֲתָמְדַא רׂשְעַמּו וניִלָאדתיב

 סולה רֶעַעַּב ולה רהב ןהפה היְהְו :ּוַתְרְבַע רע
 תיִבָל תובְשְלַהלֶא ּוניִהלֶא תיִבָל רשעמה רֶשעַמתֶא ּולֲעַי םולהְו
 תַמּורְּתְתֶא יוָלַה יִנְבּו לֶאְרָשידיִנְב ּואיַבָי תֹוכָׁשְלַה-לֶא יִּכפ :רַצּואָה
 םיִּתְרְׁשִמַה םיִנָהְּכַהְו שקמה יִלְּכ םָׁשְו רָהָציַהְו שוָריִּתַה ןח

 תֹולָרוג ולה םעַ ראשו םָלְׁשיִב עירק בשני 11
 עֵׁשְתְו שדקַה ריִע םֶלָשּוְריּב תֶבָשָל הָרָשַעָה -ןמ דָחֶאֹואיִבָהְל
 תָבָׁשְל םיִבְּדנְתְּמַה םיִשְנַאָה לֹכָל םֶעָה וָכְרבו* :םיִרְעָּב תֹדָיַה
 | פ  םֶלָשּוריִּב

pp368 || 33 388? || 35 * 6 םיולה | *  ft29 * /ג:5 םיִרָעושַהְו | *  
 "יִּתַבְל | 36 >191155 3 | 37 * Vגז ֹּונָרָקְּב | ל עגנ6 ּונָנאצְו | 38 * >69*%

 prb add | ל-ל צ 385--403 add || 39 1 רשְעְּב.



  9,31I—10,28הימחנ 1214

 םיִּבַרָה ךיִמַמְרְבּויי :תֹּצָרַאָה ימע דָיְּב םַנָּתּתְו ּוניִזָאָה אָלְו ךיֶאיִבְג
 :הָּתֶא םּוָחַרְו ןח :לֶא ל םָּתְבוע אל הָלָּכ סת"

 יונירשל גנימלמל נְתֲאָצמ- רׁשֲא ו תֶא יל תה
 רע רּושַא יכלמ + יִמיִמ kd לָכְּ ניבא וניאיכנלו ּונינהְכְלּ

 דתות וע אל ניבא וג ני וניל ונעשה
 םֶהְו5 :םֶהְּב ָתְדיִעַה רֶׁשֹא ּךיֶתְוְָעָלּו ךיֶתוָצְמְדלֶא ּוביִשְקַה אָלְ

 צ% ד :וצ הָנַמָשהְו הָבָחְרַה ץֶרָאבּו םָהָל ָּתַתְנרֶשַא בָיָה ְבּוטְבּו םֶתּוכְלַמָּ

 הגה 36 :םיִעְרַה םֶהיֵלְלעֶמִמ ּובָשדאלְו = ודב אָל םֶהיֵנְפִל הָּתַתְנ"רֶשַא

 םיכלמל הָּבְרַמ  הָתאּובְתְו : "תיל םיִדָבע ּונָחְנַא הגה הָבּוט"תאְו
 נָּתַמָהְבַבּו םיִלְשִמ ּונֲתיִוָנ- לעו ּוניתואטחְּב וניל הָּתִתְנ"רְׁשַא
 ונחנא תאֹו-לָכְבוי 10 ּפ ּונֲחְנֲא הדג הָרְצְבּו םֶנוצְרִּ

 :ּוניִנֲהכ וניו ּוניִרָש םּותָחָה לַעְו םיִבָתְכְו הָנָמֲא םיִתָרָּ
 הָיִרָשי :הָיְקְִצְו יהָיְלַכֲחְּב יאְתֲעְרִּתַה הָיְמָחְנ םיִמּותַחִַה ילֲעְוי

 :ךּולמ היבש שּוטַה5 :הּיַּכְלַמ הָיְרֹמַא רִחְׁשַפ+ :הָיִמְרִי היְרזע
 :ןמימ הָּיְבַא םָלׁשְמ* :ךּוְרֶּב ןֹותּנִ לאנה :היְדְבע תוָמְרַמ םֶרָח
 ס | םיִנָהְּפַה "הלא היִעַמְׁש ֵגְלְּב היָזעמּפ

 םָהיֵחֲאניי :לָאיִמדק דֶדנֲח יגְּבִמ יב הנ עשיו סולי
 רוזי :הָיְבַשְח בוחְר אָכיִמי* :ןְנֶח הָיאָלְּפ אָטיִלְק הָידוה הָיְנֿבְׁש
 פ  ּונינְּב יִנָב הָידוְהי :היָנַבְׁש הָיְבַרׁש

 ךֶנְזע יֵּנְּביֿפ :יִנְּב אּופז םליע בָאֹומ תֶחַּפ שערפ םַעָה יַׁשֹאָרי
 םשָח הָּיְדֹוהיפ :רּוזע הָיְקְזַח רָמָאי5 :ןיִרָע יִנְגב הָיִנְדַאיז :יָבּב
 לֵאָבזיׁשַמ = :ריִזֲח םָכְׁשמ שָעיִפְנַמי :יֿבוָנ תֹותָנֲ ףיֶרָח*- :יָצַּב
 שחולק 5 :בּושח הָיְנִנח שוה :הֶיָנע ןֵנָח היטל :ַעּוּדִי קּודצ

 ףולמי* + ןח הָחאויז :הֶישעמ הָנְבְׁשֲח םָחְר :קבוש אָחלּ
 :הָנֲעַּב םֶרָח

 בז 6 'רְב הָּתַאְו | 32 * 6+ הוהי | ל 1 קזמ 6 6 ונירשלּו | 34 קזק -ףַאו
 35 2MSS 63X "ףתוכלמב | Cp זס, 2 * קזקפ 6 3 הָלֵא לָכְו | * 444 | < 6
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9,18—30 NEHEMIA 1213 

 ׁשאָרּונְּתיַו םֿפְרֶע-תֶא ושקינ םֶהָמַע ָתיִשָע רֶׁשֲא ְךיִתֹאָלְּפִנ ורכז
 -ָוָרֲא םּוָחַרְו ןָּנַח תוחיִלְס הוא הָּתַאְו יםֶיְרְמְּב םֶתְדְבַעָל בּושל
 הָכָּסִמ לגע םֶהָל ּוָשָעדיִּכ A ּוםָתְבנע אלְו פויר םיפא

 רל ee רָבְרַמַּב םָּתְבזע אל םיִּבֹרָה + מחר הָתַאְ
 ריִאָקְ הָלְיַלַּב ׁשֵאָה דּומעתֶפְו ךרַהְּב םֶתְחְַנַהְ יםַמיְּב םהילעמ
 םֶליִּכָשַהְל ָתְתָנ הָבּוטַה ףָחּוְרְויפ :הָבְוכל רֶׁשֲא ךרַָה-יתֶא_ו [--
 םיִעְבְרַאְו :םֶאְמְצל םֶהָל הָּפְתָנ םִיְמּו םֶהיִּפַמ ּתְעְנְמאְל ְּךְנַמּו
 אל םֶהיֵלְגַרְ לב אל םֶהיתְמְלַש ּורסח אל רָבְִמַּב םֶתְלְַּלּ הָנָׁש
 ושרי 'הֶאפְל םקְלָחַתַו םיִמָמַעְו תוכְלַמַמ םֵהָל ןתּתַ> "וקצב
 :ןָשָּבַהְרְלַמ גזע ץֶרָאתֶאְ ןוּבְׁשָח למ רַא-תֶאְ ןוחיס ץֶרָא-תֶא
 ְּתְרַמָארׁשַא ץֶרָאָה-לֶא םֶאיִבְּתַו םִיָמׁשַה יֵבְכָכְּכ ָתיִּבְרַה םֶהיֵנְבּו
 ענְכַּתַו יץֶרָאָה"תֶא ּושריינ םיִנָּבַה ּואָביו 24 :תֶׁשְרְל אֹוְבָל םָהיֵתְבַאל
 םָהיֵכְלַמ-תֶאְו םֶדְָּב םִנְּתִּתַו םיֹנענְּכַה ץֶרָאָה יִבָשיְתֶא םֶהיִנָפל
 תרּוצְּב םיִרָע ל :םגֹוצְרְּכ םֵהְּב תֹוֵׂשֲעַל ץֶרָאָה יִמְמע"תאְ
 םיִמָרַּכ םיִבּוצֲח תורב בוט" לֶּכ-םיִאלמ םיִּתְּב ּוׁשְרייַו הָנָמָש הַמְרֲאו
 ְּךְבּומְּב ּונְּעְתיַ ּניִמְׁשיו ּועְּבְשיו ּולְכאי .בֶל לֵבַאֹמ ץַעְו םִיָתיִזְו
 םָּונ יִרָחֶא ךֶתְרּותתֶא ּוכלשינ ְּךּב ורמי מפ :לודגַה
 תוִצָאְנ ושעיו ךילא םבישהל םַב ּודיִעָהְרֶשַא ּוגָרָה יִאיִבְנ-תַאְו
 לא ּוקַעְצִי םֶתְרָצ תַעְבּו םהָל ורצו םֶהיֵרְצ ִיְּב םנָּתִתַו7 :תֶלּודּג

 םיִיִׁשֹומ הל ןֶתִת םיֿרָה יּיָמחרְכּו עֶמְׁשִת יםימְׁשִמ התאו
 גל עֶר תושעל ּובּוׁשָי םֶהָל חּונָכּוé :םָהיֵרְצ ךָיִמ םִעיִׁשֹוְ
 םִיֵמְׁשִמ הָּתַאְו ףּוקְעְִיַנ רבושיו םֶהָב ריו םֶהיִבְיִא ַיִּב בעת
 םֶביִשַהְל םהְּב רַעָתַופ :'םיִּתַע תור 'ךיִמָחְרְּכ םֶיִצַתְו עֶמְׁשּת
 ואָטָח ףךיִטְּפֶשַמְבּו "ףיִתוצַמְל ּוָעְמָשאלְו ּודיֹזַה הּמֵהְוְךָתְרוִת"לָא
 ושקה םָּפְרֲעְו תרֶרוס ףַתְכ ּונְתִיַנ םֶהְב הָיָחְו םֶדָא הָׂשֲעַירֶׁשֲא 'םֶב
 דב חורב םָּב רעֶּתו תובר םיִנָש םֶהיֵלֲע ךָשְמַתַו< :ּועָמֶש אָלְו
 ז7 *16 71185 6 םיָרְצִמְּב | ל 16 0 תוז MSS דָסַח | 18 * תו: MS ְּךּולֲעָה |
 ל 19155 םִיָרְצָמ ץֶרָאַמ | 10 51 קנט םזיְּב | ל 1 6 155\10 69% 'דה"תֶא |
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 1212 הימחנ ס,ז-- 7

 םצָּב לֵאָרְׂשִייִגְב ּופְסֶאְג הָּזַה שֶרְחַל הָעְּבְרַאְו םיִרָשָע םתבּוז 9
 רָכָנ יגְּב לָּפִמ לֶאְרְשי עַרַז לְדְּבַיוי :םֶהיֵלֲ הָמְדַאַו םיִקׂשָבּו
 םֶרְמָעְדלַע ומּוקיו3 :םֶהיִתְבַא תונועו םּהיִתאָטַחלִע י ּודותיַו ּודְמַעיו
 םיִּדָנְתִמ תיִעָבְרּו םיַה תיִעְבְר םַהיִהְלַ הָוהְי תַרֹוּת רֶפְסָּב ּואְרָקיו
 עושי םיולה הלעמ- לע םק"ַן+ ס :םֶהיַהְלֶ הוהיל םיִוחְתְׁשִמּו
 לוד לקבל וקעזיו יִנָנַכ "יִנָּב היברש יִנָּב יְיִנָבְש לֶאימְְק ₪
 היִנְבשַח יִנָּב לאימו עושי םיולה ורְמאיו5 :םַהיַהְלֶא הָוהְי-לֲא
 יטָכיהְלָא הָונהְיתֶא ּוכְרָּב ּומּוק הָיחַתְפ יהִיְנַבְׁש הָיַדֹוה הָיְברְׁש
 הָכְרְּבלְכילע יםמורָמּו בב םַש 'ֹוכְרָב .םָלועֲהידע סלע ןמ
 -תֶא תיִשַע יֵּתַא בל הָוהְי אּוה -הָּתֲאיפ :הָלִהְתּו

 ימיה ָהיֶלָע רֶׁשֲאלכְו ץֶרָאה םֶאָבְצלְכְו םִיְֹשַה "קש ֿימְשַה
 :םיִוֲחָּתְׁשַמ הל םִיַמָׁשַה אָבְּו םֶנָיתֶא הָּיַחְמ הָּתַאְו םֶהְּב רֶׁשֲא-לָכְ
 רּוָאַמ תאָצוְהְו םֶרְבֵאְּב ְתְרַחְּב רשא םיִהלֲאָה הָוהְי אוה הָּתַאד
 לנפל מא בְבְל- תֶא ָתאָצָמּו םֵהָרְבַא מש תְמשו םיִּדְּ
 יִגְרְּפַהְו יִרֹמֲאָה יִּתֲחַה יִנענְּבַה .ץרָאזתֶא תל תירְּבַה וע תֹורְכְ
 :הָּתֶא קיִּדצ יִּכ ךיִרְבִּדתֶא םֵקָּתַו ֹועְרְוְל תת יִׁשְנְרנַהְו יִסּובְיַהְ
 :ףוס"םו-לע ָתְעַמָש םֶתְקַעַזתֶאְו םִיָרְצַמְּב וניתבַא ינע-תַא אָרָּתופ

nnתְעַדָי יִּכ ֹוצְרַא םַעְ"לָבְב יֶדְבֲלְכְבּו הֵעְרפְּב םיִתָפִמּ תתא  
 םֶהיֵנְפְל ָתְעְקְּב םִיַהְויז :הָּזַה םִויַהְּכ םֵׁשְךְל"ׂשעְּתו םֵהיֵלֲע ּודיִזַה יִּ
 ןְבַאדומָּכ תָלֹוצְמְב ָתְבלְשה םָתיִפְדְתֶאְ הָׁשּביּב םִיַהְּדּותְב ּורְבַעַינ
 ריִאָהְל הלל שָא דּומעֶבּו םָמֹוי םָתיֵחְנַה ןָנָע דּומַעְבּוי :םיִנע םיִמָּב
 םֵהָּמִע רֵּבַדְ תדר יָניִסרַה לע :ּהָבּוכְלְי רָשַא דהא םָהְל

 תי הָרותַו יקח תווצִמּ םֶהָל ְתְַרּוה שד תּבׁשתֶאְו :םיָבֹומ
 םִיַמּו םבְעְרל םֶהָל הָּתַתְנ םִיִמָשִמ םַחָל 5 :ְדָבבִע הָשמ יְּב םֶּתְל
 ץֶרָאָהְתֶא תַשַרל אובֶל םָתָל רָמאָתַ םָאָמְצַל םֶהָל תאַצוה עַלָּפמ
 ּודיִזַה ּוניִתְבַאְו הוי :םהְ תַתְל ךְדיתֶא ָתאָשְנְ"רֶשֶא

 -אָלְו עמל ניי ייצא עמ אָלְו ָפְְעְתַא שקינ

 Cp 9, 4 * 6 יִנְבּו | ל 20/1855 68 הינכש | < 23155 6 ןַּב, 53/55 יִנּב |
 2 4MSS 6** יֵנְּב | 5 * 142155 3 הינכש || * קזקפ 6 6 ּוניהלא || = קצקפ ּוכְרָבַו |
 4 קצקפ דֹובָּכ | * קצקפ 6 6 םָמֹורְמַה | 6 * ג 6 6 אָרְזע רָמאיו | "ס הָּתַא |
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8,5—18 NEHEMIA rap: 

 לֶאָשיִמּו היפ ולאֹמְׂשִמּוי וניִמְילַע היׂשֲעַמּו הָּיְקְלִחְו הּיְרּואְו יהָיְנֲעו
 רפַסַה אָרְזִע חַתְפִיַו5 :"םֶלָשִמ הָיְרכְז הָנַּבְשַחְ םֵׁשָחְו היַכלַמּ
 :םָעָה- לכ ּוָדְמֲע ּוחְתַּפְכּו 'הָיָה םַעָהלְּ לַעָמִייּכ םעֶה"לְכ רניעל
 ןַמָאוְַמָא םֵעָה- לכ ונעו לורה םיִהְלָאָה הָוהְיתֶא אָרְזֲע רבו
 יִנָבּ עּושיול :הָצְרַא םיּפַא הוה וחתשיו דיו םֶהיֵדְי לַעָמְּב
 ןֶנֶח דָבָזוי ּהָיְרזֲע אָטילק הישעמ היְדֹוה ויִתְּבִש בוקע ןימָיו הָיְבְרְשְו
 ּואְרְקיול :םֶדמְעְלַע םַעָהְו הָרותל םַעָהתֶא םיִניִבָמ םיִוְלַהְו הָיאלָּ
 ם  :אָרְקִפּב ּוניִבָיַ לש םֹוׂשְו שָרפְמ םיִהלֲאָה תַרֹותְּב רַפַּפַב
 םיְולַהְו רפה וןְהֹכַה אָרְזעְ יאָתׁשְרַּתַה אּוָה הָיְמְחְני רַמאיופ
 -לַא םכיֵהְלֲא הֹוהיל אוה"שדק 'םויה םָעָה- לבל םָעָהתֶא םיִניִבְמַה
 :הָרֹוּתַה יֵרְבְּד"תֶָא םַעֲמָׁשִּכ םֶעֶה"לְּכ םיכוב יּכ ּובְבְּתלַאְו ּולְּבַאְתִת

 תֹונָמ ּוחְלָשְ םיִקַתְמִמ ּותְשּו םיגַמְשמ ולא וכל םָהְל רָמאָּוו
 הָוהְי תוָדָחיּכ ּובַצְעִּתִד לֵאָו ונינרַאל םִחַה ׁשודְקִּב 5 ןֹוכְנ ןיִאָל
 שרק םֹויַה יִכ-ּוסַה רָמאל םַעָהְלַכְל םיִשָחַמ םיִולַהְוי :םֶכּזְעַמ איה
 תֹוׂשֲעַלְ תֹונְמ חלל תותשלו לֵכֲאְל םֵעָהלְכ בלו ּובָצעַּתדלַאְ
 ס :טהְל ועידוה רֶׁשֲא םיִיבְַּּב ניב יִּכ הָלּודְג הָחְמְׂש

 םִיוָלַהְו םיִנָהְּכַה םעֶהלְבְל תֹובֲאָה יִשאְר ּופְסֶאְנ יִּנָשַה םּויַבּוצ
 בּותָּכ ּוָאְצְמִיַו+ :הָרּוּתַה ִָבּילֶא יליִבָשַהְלּ רפפה אָרְזִעדלָא
 תוְָּסַּב לאְרְשידיְִב ּובָשַי רֶׁשֲא הָשמדדיּב הָוהְי הָנצ רֶׁשֲא הָרותַּב
 ְיִרֲעלְכְּב לוק ּוריִבעיו עיַמְׁשי רשאו5 :יעיִבְׁשַה שֶדְחַּב גֲחְּב
 ילעו ןָמׁש ץעדילעו תיודילע \ ּואיבָהְו רָהֶה ּוֵאְצ רמאל םָלָׁשּוריִבּו
 ּואצַו :בּותָכּכ תָכְס תשעל תובע ץע ילעו םיִרָמְת ילעו םדַה
 תוָרְצַחְבּ םהיִתְרְַחְבּ נבלע ׁשיִא תֹוכְס םֶהְ ושעיו ףאיביו םֲעֶה
 שעוד :םִיָרְפֲא רעש בֹוֲחְרְבּו םיפה רעָש בֹוחְרְבּו םיִהֹלֲאָה תיִּב
 ושע-אל יִּכ תוכָּסַב ובָשיו תוכי יִבָשַהְמ םיִּבָשַה להקה"

 הָחְמְש יִהְּתַנ אּוָהַה םוֶיַה רע לאָרְׁשִי יב ןּכ ןגְוִּב עושו ימיִמ
 םיִהְְוִמ םּויְּבוְי םיִהלֲאָה תֶרות רָּפַסְּב ארכו :דִאָמ הָלּודנ
 יִניִמָשַה םוּיַבּו םיִמָי תַעָבְש גָחושעיו ןורֲחַאָה םויַה דַע ןושארֶה
 .rir ס  טָּפשִּמַּכ תֶרצַע
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 1210 הימחנ 3,4—7,60

 ידבע יִגְבּו םיִניִתָּנַהְילְּכ< ם :ןֹומָא יִגָּב םיִיָבְצַהי תָרָבַּפ ַנְּב
 םיִלּועָה הֶלֶאְו* 5  :םִיָנׁשּ םיעְׁשִת תֹואַמ שלש הָמלְׁש
 םֶתֹבֲא"תיֵּב דיִּנַהְל ּולְכָי אָלְו רּמַאְו ןְּרַאז בור אָׁשְרֲח לת למ לָּתִמ

 שש אָדְֹקְנ גב הָיבֹוְטיַנְב היי :םה לאָרְׂשִיִמ םָא ער
 :םִיָנְׁשּו םיִעָּבְרִא תֹואַמ

 חקְל רֶׁשֲא יֵלְוְרב יֵנְּב ץִוּקַה יִנָּב הָיְבָח יִנְּב םיִגַהָּבַהִמ5ּ
 םֶבְתְכ ושְקְּ הָלָא% :םָמְׁש-לע ארְקיו יהָׁשֲא יְֵעְלְגַה יִלְזְרַּב תֹונַּבִמ

 אָתְׁשרתַה רֶמאָו*s הנכה לג אָפְִג אָלְו םיִשְחְיִִמַה
 :םיִמְתו םיִרּאל הפה דע דע יםיִׁשְָקַה שֶרקמ ּולְכאידאל רֶׁשֲא םהָל

 :םיִשָשְו תֹוֲאַמ-שְלַׁש םִיַפְלַא אובר עֶּבְרַא דָחֶאְּכ לֵהָּקַה"לכ*5
 תֹואַמ שלש םיִפְלֲא תעֶבְׁש יִהָלֲא ם םֶהיִתְהִמִאְו םֵהיֵדְבַע דַבְלַמז

 :יהַָמְַ םיִָּבְרַאְםִיֵתאָמ תְרָשְמּוםיִרְרָָמ םֶהלְו ָעְבָשְו םישלָש
 עֶבְׁש םיִּפָלַא תֶשש םירמח הָשַמִחְו םיִשלָש תֹואַמ עבְרַא םיִלַמג
 אָתָשְרִתַה הָבאָלֶמל ּונְתָנ תובָאָה יִשאְר תֶצְקִמּופ :םיִרָשָעְו תואמ
 םיִנָהְּכ תּונְתְּכ םיִשָמָח תֹוָקרְזִמ ףֶלָא םיִנַמְּכְרִּד בָהָז רֶצֹואָל ןַתָנ
 רצֹואָל ֹונְתְנ תֹובֲאָה יִשאְרַמּ< ם :תֹואמ שמחוי םישלָש
 :םִיָתאָמּו םִפְלַא םיִנָמ ףָסָכ תֹוְּבִר יִּתָש םיִנָמְּכְרַּד בָהָז הָכאָלּמַה
 םיִנָמ ףֶסֶכְו אוגר יִּתְׁש םיִנמְּכְרִּד בֶהָז םָעָה תיִרֲאַׁש ֹונְתָנ רשַאויי
 םולהְ םיִנֲהְּכַה ּוָבְׁשַוז :הָעְבְׁשְו םישש םיִנֲהְכ תֹוָנְתָכְו םִיְֵלֲא

 יסהיִרָעְּב לאְָׂשילְכְו םיגיתְגהְו יבעֶה"ןמ םיְִרָשמַהְו םיִעְׁשַהְו
 -לָכ ּוַפְסֶאַו י 8 :םֶהיִרָעְּב לֶאָרְשִי יִגְבּו יֵעיִבְׁשַה שֶדָחַה עני

 אָרְזֲעְל ורמאיו םִיָמַה"רַעְׁש יִגְפַל רֶׁשֲא בֹוחָרָה-לֲא דָחֶא שיִאְּכ םֶעָה
 :לֶאְרָשְו-תֶא הָוהְי הָּוצרֶשַא הָשמ תֶרות רָפָסתֶא איֿבָהְל רַפּפַה
 לכ הֵׁשֲאדדַעְו שיִאמ לַהָקַה ינפל הרוּתַהיתַא ןהּפה אָרְזע איִבּיו
 בֹוהְרָה ינפל ובחאָרְק :יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֶחַל דָחֶא םִייְּב עֶמְׁשְל ןיִבַמ
 םיִשְנַאָה דגי םֹויַה תיִצֲחַמ-דֲע רזאָהְְִמ םִיַמַה-רעְׁש ינפלורׁשֲא
 אָרְזָע דמעְיו + :הֶרותַה רַפְסלֶא םַעָהִלָכ יִגְזֶאְו םיִניִבְּמַהְו םיִשָגַהְ
 עַמָשְו הָיְתָּתַמ וצֶא דעי בל וׂשְערְׁשַא .ץעדלדנמ"לע רפסה

 |  6) ₪ 60 | 63°cf 15 61צל או,  ₪1 ₪57 | 61 + cfE 59 | 62לי 59
b Seb NW? | 64 mlt MSS ,ּואָצְמְנ cf E 62 | 65 °° cf E63 | 67 * conjg 

  cf E 65 |  nonn MSS Edd addunt E 66, sed deest in optimהָלֵא 6 תעבש
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 םיָנֹמָׁש הָאַמ הָפֹטנּוםֲחְל"תיִב יׁשְנַא= ם :הָׁשֲמֲחַו םיִעׁשִת ןֹועְבִ
 יֵׁשְנַא*é סם :הָנֹמְׁשּו םיִרָשָע הֶאְמ תֹותָנֲע יִׁשְנַאז סם :יהָנמׁשּ
 הָריִפְּכ יםיִרֲעְי תָיְרִק יִשְנַאי 5 ס ::םִָנְׁשּו םיִעָּבְרִא יתִוָמְזעדתיב
 עַבָנְו הָמָרָה ישְנַאפ ם :הָׁשלְׁשּו םיִעְּבְרַא תֹואמ עֶבְׁש תּורֲאָבּו
 :םִינְׁשּו םיִרְׂשֲעְו הָאַמ סָמְכִמ יִשְנַאּיי ם :דָחֶאְו םיִרָשָע תֹואַמ שש

 יֵׁשְנַאפ ם : יהָׁשלׁשּו םיִרָשָע הֶאַמ יֵעָהְ ילַא-תיב יִשְנַא ס
 םִיַתאָמ ףָלַא רַחַא םָליֵע יִנְּב* ס :םִָנׁשו םיִשָמָח ירַחַא בג
 ס :םיִרְׂשֲעְו תֹוִאַמ ׁשלַׁש םרָח יְגֶּב5ּ ם :הָעְּבְרַאְ םיִשָמַח
 דיָדָח דל-יַנְּבז ם  :הָשְמְחַו םיִעָּבְרַא תֹואַמ שלש זרי יב

 םיִפְאתֶשָלְשי הְָנְס ב ם  :ידָחאְו םיִרָָעְו תואמ עְבָ דנא
 ס  :"םיִשלֶשּו תֹוִאַמ עשּת

 :הָשלָשּו םיעְבש תּואִמ עָשְת עּושו תִיבְל הָנְעַדְי יִגְּב םיִגֲהְּכַהּפ
 ףֶלֵא רּוחַשפ יִנְּבִיי ם :םִָנְׁשּו םיִשָמְח ףָלֶא רַפַא וגב ם

 פ  רָעָע הָעְבָש ףַלֶא םַרָח נב ס :הָעְבַשְו םיִעָּבְרַא םיָתאָמ
 ס :הָעְּבְרַאְו םיִעָבְש יהוה יִנָבל לֵאימְדקְלי עושי .םיולה 43
 ס  :'הנמְׁשּו םיִעָּבְרַ האמי ףָסֶא יגְּב םיִרְרְׂשְמה 4
 אַמיִטֲח יֵנְּב בּוקעדינְּב ןמלמינְּב רַטֲאוַנְּב םּלְׁשינְּב םיִרעָשַה 5

 ס :יהְנמְׁשו םישלש הֵאַמִי יבש יִנְּב
 סֶליקיִנְּבי ם  תעְבַט יֵנְּב אַפְׂשֲחיִנְב אָחצַנְּב םיִניִתְגַה

 פס יִמְלַש יִנָּב אָבְנִחְדינְב אביב ס | ןְדֶפ יִנָּב אָעיִסיִנְּ

 :אָדוקְ גב ןיִצְריִגְב הָיֲאְר"יִגְּבפ ם רֲחָג"ִנְּב לניב ןְנְח"ינְּבפ
 םיִנּועְמ"יִגְּב יקביִגְּגַי ם ֹותָמָפ יִגְב אָּזְעְהיִנְּב םֶזניִנְּב ם

 פ ורּוִחְרַח גב אָפּוקֲח"יְִּב קּוְבְקְביִנְב5ִ ם  :'םיִסָשּופְנ יִגְּ
 "ינְּב סוקְרְבִהיִנְּב5< ם :אָׁשְרח יֶנְּב 'אָדיִחְמיְּב יתיִנְצַבנְּבא
 ס  ואָפיִטֲח גב תיִצָנ יִגְּביי סם וחַמָת יִגְּב אָרְסיִס

 ם | ויאָדיִרְפ יִגְּב תֶרָפֹטיִגְּב יִמֹוס"ינְּב הָמלְׁש רבע יָנְּבה
 ליִׁפַת"יִגְב הֶיְמַפׁש יגְּבֿפ ם לדג יגְּב ןוקְרד"יגְב אָלעי"ינְּבי

|3ocfE26 |25 6( ₪ 20 | 26 6( ₪ 215 | 28 ** 6[ ₪ 24 | 20 "7" 6( ₪ 25  
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 38 7 4535 | 43 יס( | ל ס הָיְּוהְל | 44 75 61 גז | 45 7 6 ₪ 42 |
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 םיִרעוׁשַה וָדְקַּפִיַו תֹוְָלְּרַה דיִמעֶאָו הָמּוחַה הָתְנְבנ רָשַאְכ יִהְיַנ י ל
 הָריִּבַה רש הֶינַנֲחתֶאְו יח יֵנָנֲח"ִתֶא הָּוצְַ י: ייל םיִרְרָשְמְהְו

 םֶעָהו ne יי תבחר ריפְהְ = | תב דנג שיאו סע
 -תֶא הָמְבְקֶאְו יִּבל"לֶא יֵהלֲא תי :םִיּנְּב םיִתָב ןיִאְו ּהָבּותְּב טַעְמ
 שחיה רֶפְס אָצְמֶאְו שֶחְיְתַהְל םָעָה-תֶאְו םיָנָנְסַה"תֶאְו םיִרחַה
 פ | ווב בּותּכ אָצְמָאְו יהָנושאָרְּב םיִלועַה

 רַצְנְכְּבְנ הָלְנָה רֶׁשֲא הָלּגַה יֵבׁשִמ םיִלֹעָה הָניִדְמה ְגְּבו הלא
 -םע םיִאְּבַהל :ֹוְריִעְל שיא הָדּוהיִלְו םֶכְשּוְריִל ּובּׁשיו לֵבְּב למ
 תֶרַפְסִמ ןׁשְלּב יִכְֵּרָמ ינָמֲחַנ הָיְמִעַר הָיְרוַע הָיְמֲחְג עּושי לָבְּבְרָז
 יהָנעַּב 'ֲּחְנ וב

 םיעְבְׁשְו האמ םיפְלַא שערפ יג ס :לֶאָרְׂשִי םע יִשְנַא רַפְסִמ
 ןנֶּביי פ :םִָנְּׁו םיִעְבַׁש תואמ שֶלֶש היפש נפ ם :םנְׁש
 עּוׁשי יִנְבְל בַאֹומ תַחַפ-יִנְּביי ם :םִיָנְׁשּו םיִשָמָח תֹוָאַמ ששי חַרֶא
 ףְלָא םֶליִע יִנְּב* ס ירָשָע הָנֹמַׁש תֹואַמ הנֹמְׁשּו םיֿפְלַא בָאּוְי
 םיִעָּבְרַא תואמ הָגֹמְׁש אּותז ןנְּביי ם והָעְּבְראְו םיִשָמַח םִיָתאָמ
 שש" ליּונָב יָנְּבפ ₪ :םיִׁשְׁשְו תֹוִאַמ עב יִכז יִנָּב+ :יהַׁשַמֲחַו
 םיִרָשָע תֹואַמ שש" ייִּבָב יִנָּב5ַּ ס ֹהָנֹמְׁשּו םיִעָּבְרַא תוֶאָמ
 :יםִיָנׁשּו םיִרָשָע תֹוִאַמ שלש םִיַפְלַאי דָנַע יִנָּבִה ם : יהנו

 יִונָב יִנְּבפ ם :יהָעְבׁשְו םישש תואמ שש" םָקינְא יֵנְּבִפ ם
 םיִשמֲח תֹוִאמ שש" ןיָע גבי ס :'הָעְבְְׁו םישש םִיַלַא
 גב ם והָנֹמְׁשּו םיִעָשַת הֶיְקְְִל רַמָאַנְביי ם :יהָׁשְמֲחו
 תֹואַמ ׁשְלְׁשי יִעַב יִנְּב ס ּיהָנמָשּו םיִרָשָע תֹואַמ שֶלֶש םֵׁשָח
 נפ ס ּורָשָע םיִגָש האמ ףרֶח יבא אפ :יהָעְּבְרַאו םיִרְׂע
 Cp 7,1 frrtadd | 3°1c 0 רַמאָו | prps THY  םחַה דֹעְו טז דעו

Esr 2ס+רדַמַעַהְו | 5 ** 300 | 6  Oce,6 6591 ּוזַחָאִיְו | 6  prדַמִע אּוה }| <  
 )= ם)ז 657+לבב7 >4 | 7 fad Est 25 | ל 6[ 8 2 | 5 615 2 | זס 1
 ₪ 5 | זז ** ₪5 6 | 13 7605 8 | 15 ,sic Occ“ 0" יוגב, QF Jn 6( ₪ גס ||

jr 6) ₪ 12 | 8 = cfE 13 |6[ ₪ זס | 6 * 6155 8 יכב || לל ₪ גנ  b-b 
cf Eg ] 23 “cfבס "* 0015 | גז 6 ₪ 16 22 =  fErA:|10 *  

.8 5 6 24 | 17 15 
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 םיִּבָשְח הָּמַהְו ונֹוא תַעְקְבְּב םיִרְפְפַּב וָּדְחַי הָרְעְננְו הָכְל רמאל
 הָלּודְ הָכאָלִמ רמאל םיִכָאָלַמ םהילע הָחְלְׁשֲא : :הָעְר יל תושעל
 הפרא רֶׁשֲאַכ ּהָכאָלְּמַה תַּבְׁשִת "הָמל תֶדרָ לָכּוא אָלְו הָשע יִנא
 ביִׁשֲאְו םיִמֲעְּפ עַּבְרִא הָּזַה רֶבְּּ לא וחְלָשיוי :םֶכיִלֲא יִּתְדַרָיְו

 תיִׁשיִמֲח םעפ הזה ךָבּּכ טֿלבְנס יִלֶא ליו :הָּנַה רֶבִָּּכ םָתֹוא
 ּומָשַנְו עָמָשְנ םִיּגּב ּהָּב יבּוֲתְּכ5 :ודָיְּב הָחּותְּפ תֶרנֲאְו ורענ"תָא
 הָמֹוחַה הָנֹוב הָּתַא ןּכ-לע דורמל םיִבְׁשְח םיִדּוהיַהְו הָּתַא רַמא
 תדמעה םיִאיִבְנ"םנְול :יהָלֲאָה םיִרָבְַּכ ךלַמְל ֹמָהָל הָוה הָּתַאְ
 םיִרְבְּדּכ ךְלֶמְל עמְשי הָּתַעְו הָדּוהיִּ למ רמאל םָלָׁשּוְריִב לע ארקל
 הָיְהְנ אָל רמאל ריָלָא הָחֹלְׁשֲא :וָּדִהַי הַצענְנְו הכל הָּתַעְו הָלֲאָה
 םלָ יִּכפ :םאָדּוב הָּתַא בל יִּכ רמוא התא רֶׁשֲא הָלֶאָה םיִרָבּדּ
 'הָתַעְו השָעַת אַלְ הָכאָלְּמַהומ םֵהיֵרְי ּוָּפרִ רמאל ו ונתוא םיִאְרִיִמ

 ב היָלְד"וְב היעמש תיִב יִתאָב יִנאָו < = = יד תֶא "קח
 לכה ותא יה תביא לעג רֶמאֹנ רָע בטי
 :ָּךְגְרָהְל םיִאַּב הָליֵלְו ךִגְרֶהָל םיִאָּב יִּב לָּביִהַה תותְלּד ּהָרֶגְסִנְ
 יַחְו לָכיַהַה לֶא אָבירְׁשַא ינֹוָמְכ יַמּו חּרְבי יִנֹוְּכ שיִאַה הָרְמָאְויי
 יל רָּבְּד הָמּובְגַה יִּכ וחְלַש םיֶהְלאדאל הָּגַהְו הָריִּכַאָו > אובָא אל
 ןּיהִׂשעֶאו אָריִא ןעמל יאוה לוכְׂש ןעמל 13 וְרָכְׂ טלבו הָיְבּוטְו
 יִהְלֶא הָרְכָז5* ₪ :ינּופְרָחִי ןעמל עֶר םשֶל םֶהָל הָיָהְו יִתאֵטָחְו
 ee gees רָתילּ הָאיִבָבַה הידע םַנְו הָלֶא ויִשַעְמְּכ טלבְנְַלּו היט

 ו.

 רָשַאְ היְבּוט- לַע תובלה םהיתְרא הָדּוהְ ירח םיֿרַמ םּהָה םיִמָּב
 ןַתָחְדיּ ול הָעּובְׁש ילעּב הָלּוהיִּב םיּבְרדיכ 8 :םֶהיִלא תואָּב "הָיבּוטל
 :הָיִכְרְּב ןְּב םָלְׁשִמתּב"תֶא תקל ונְּב גוי חַרָאדְָב הָיִנַכָשל אּוה
 חלש תֹוָרְנַא ול םיִאיִצֹוִמ ּויָה וֹרָבְדּו יֵנָפַל םיִרְמִא ּונָה ויתֹבֹוִמ םג יפ

 פ נארה
 2 ,sic Occ et K 09* םיִרְפְּכַּב | 3 0MSS 3A: הָּתְרַא | 6 * 6+ בּותְכְו|
 < 684! | 8 0 םֶדֹוב, א םָאְדֹוב | 9 * VaזS הָּתַאְו | * 65384 קּוַחַא, 1% |

 5 Vas ידי | 13 = 61 | 16 74155 ואריינ | ז9 6° תורנא).
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 םֶּתַא ויָחּמְּב-ַשיִא אָשַמ םֶהָל הָרָמֲאְו םיִנְנְּפַהתֶאְו םיִרחַה-תֶא
 -תֶא ּוניִנְק ּונֶחְנַא םהְל הָרמֲאְ :הָלּודְג הָלַהְק םָהיֵלע ןֵּתַאו םיאָשנ
 -תֶא ּורְּכְמִּת םָּתַאדםנְו ּונָב יִדְּ םיוגל םיִרָּכְמַּנַה םינוהיה ּוניחא
 במ אל רמי :רָבד ּואְצַמ אֶל ושיריו ּנְלּורְּכְמְנְו םֶכיִחַא

 אגְדהְבְועב נו = םֶהָּב םישנ נעו יֵחַא יֶנַאםגוס :וניבוא
 יטֲהיֵתוַו םָהיֵמְרַּכ םֶהיֵתְרׂש םֹויַהְּכ םֶתְל אָנ ּוביִׁשָהוז :הָּזַה אָשַמַה-תֶא
 םישנ םָּתַא רשא רֶהְצִיַהְו ישוריתה נה ףֶסְּכַה יֵתַאָמּ םֶהיִּתַבּו
 רמוא הָּתַא רֶׁשֲאַּכ השענ ןּכ שקבנ אֶל םֶהָמּו ביִשְנ מאיו = :םֶהָּב
 יִנָצֶחְיּנ י :הָזַה רָבּדַּכ תושעל םַעיִּבְשַאְו םיִנַהְּכַה-תֶא אָדָקֲאְו
 םיקידאל רֶׁשֲא שיִאָהלֶּבתֶא םיִהלֲאָה רעני הָכָּב הָרְמָאְו יִּתְרַעְנ
 : ורָמאּיַו קָרָו רּועְנ הָיִהִי הָכֵבְו ועיִניִמו ותיִּבַמ הַה רָבְדַהדתֶא
 םַּג+ ם :הּוַה רָבְִּּכ םַעָה שעיו הָוהְיתֶא וללהיו ןמָא להק קה
 דַעְו םיִרָשָע תֶגָשִמ הָדּוהְי ץֶרֲאַּב םֶמָּפ תיל יתוא הָּוצירׁשַאו םיִמ
 יִנַא הָרָשָע םיִּתָש םיִנָׁש למה אָתְסַשְחְּתרַא םִיַּתְׁשּו םיִשלש תַנְׁש
 ינְפלירְׁשַא םיִנְׁשאָרָה תֹוחּפַהְוי5פ תא אל הָחָּפַה םֶחְל יִחַאְ
 םיִעָּבְרַא םיִלָקְׁש-ףְסַכ ל רֵחַא ןַיְו םֵחָלְּב םָּהַמ ּוהָקי םֶפָהלע ּודיִּבְכַה
 :םיִהלֲא תֶאְרְי יִנָּפִמ ןַכ יִתיָשָעְדאְל יִנָאְו םַעָהְלע וטלש םֶהיִרְענ םג
 יִבָעָנדלַּבְו וניִגָק אֶל הָדָׂשְו יִתְקוַחְה תאוה הָמּוחַה .תָכאַלְמְּ 65
 םיִשָמַחְו הֶאַמ םינָנְסַהְו םיִדּוהיַהְוי :הָכאָלְמַה- לע םַש םיִעּובְק
 לָשַאְו ו :יָנֲחְלְׁשלע ּוניִתְביִבְסרַשַא םִֹוּגַה"ְוִמ ּוניִלֲא םיִאְּבַהְו שיא
 -ושענ םיִרְפַצְ תורְרְּבשש ןאצ דָחֶא רוש דָחֶא םול הֶׂשֲעַ הָיָה
 יִּתָשקְב אָל הָחַּפַה םָחֹ הֶזםַעְו הָברהְ לכ םיִמָי תֶרְׂשְע ןיִבּו יל
 -רֶׁשֲא ל .הבּוטל יֵהלֲא יל"הָרְכְז פ :הְּדַה םַעָה"לֲע הָדֹבעֶה הָדְבָכיֵּכ

 פ הוה םַעָהלַע יִתיִשָע
 רַתְיְלּו יברעה םׁשָבו 'הָיבוטְו טְלבְנסְל עמשנ ירשאכ יִהְיני 6

 תַעָהְ"דִע סג ץֶרָפ ּהָּב רתֹוניאָלְו הָמֹוחֲה-תֶא יִתיִנָב יִּכ ּוניִבָיְ
 ילא םָׁשָנְו טלַבְנס תַלְׁשִו* :םיִרָעָשַב יִּתְדַמעָהְאל תוָתְלְּד איִהַה

 716 0 םישנ, א םיאשנ | 916 0 רַמאָו | זז * טגז9 1 | * 1 תאָשַמּ |
 < ®Var 'ִהְו | 13 ®Var רני | 14 1 6 6° םֶתָחַּפ | 9 רָחֶא םִויְל | 16 ו
 6 51155 Vrs יִתיִנְק || 18 "*"* 5 ןיידלַבָנה ₪4 -ִלָכִּב | 9 VarS‘ םעל |

 Cp 6, ז * Hil | ל 1 6 231155 היבוטלג.
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 תֹויַּתְחַּתְמידימעַאנז :ּוניֵלֲעּובּוׁשְּתהרַׁשַא תֹומְקְמַהלָּכִמ יםיִמְעְפ רֶׂשֲע
 תֹוחּפְׁשִמְל םֶעָהתֶא דיִמַעָאְו *יםייֵחֲחעַּב הל יִרָחֶאַמ םוקמל
 םירחה-לֶא ראו ן םּוקָאְו יאָרָאְו* :םֶהיִתתְׁשְִ םֵהיֵחְמְר םֶהיֵתְבְרַח"םע
 לדה ינדַאהתֶא םֶהיִנָּפִמ ּוָאְריִתְלַא םָעָה רָת-לֲאְו םיִנְנְסַה-לָאְ
 :םֶכיֵּתָבּו םֶכיִשְנ םֶכיִתְנְבּ םֶביִנָּב םָכיֵחַא-לע ּומֲחלָהְו ּורֹכְז אָרּוּנַהְו

 -תֶא םיִהְלָאָה רַפיַו ול עַרוְנדיִּכ וניִבְיוא ּוָעָמְש רֶׁשֲאַּכ יִהַופ ס
 םִּקַהְְוִמ ו יָהְיַג :ותְכאַלְמִדלא שיא הַמּוחָה-לֶא ל בושָנו םָתָצַע

 יםיֿגמִה יםיִתָמְרָהְו םיקיזֲחמ יָת ֶכאָלְּמַּב םיִׂשע יֵרֲעְ יח אּוהַה
 םיִנוּבַהְי יי :הָדּוהְי תיִּבלְּכ יִרֲחַא םיִרָשַהְו םיִניְרְׁשַהְו תֹוְתָׁשָּקַהְו
 תַחַאְו הָּכאָלמַב הֶשע ודי תַחאְּב יםיִׂשָמְע לָבָפְּב םיִאָשִּנַהְו 'המוחּב
 םיִנּובּו ויְִתְמדלַע םיִרּוסַא .ָּּבְרַח שיא םיִנוּבּהְוי :חלָשַה תקנחמ
 רָתי-לֲאְו םיִנְנְסַהלֲאְ םיִרֹחַה לֶא רַמאָי ;יִלַצֶא רַפֹוׁשְּב עָקוּתַהְ
 םיקוחר הָמּוחַה-לַע םיִדְרַפַנ ּונְחֹנַאו הָבָחְרּו הָּבְרה הָכאְלְמַה םַעָה
 צב הָמׁש רַפֹוׁשַה קית עמ רַשַא ;Aish :ויָחְאַמ שיא

OH 

 איהה .תעְּב os :םיִבְכּכַה תאצ רע שה "תולעמ םיזְמרְב
 הָלֵיְלַה נְלויָהְ םֶלָשּורִי ָךותְּב נילי ורענו ׁשיִא סע יִּתְרַמָא
 רְמְׁשַמַה יֵׁשְנֲאְו יִבָעְנּו יָחַאְו ינֲא ףיִאְו :הָכֹאַלַמ םִויַהְו רמשמ
 :יִימַה ותְלׁש ׁשיִא ּניָדָנְּב םיִטָשְּפ ּונְחנַאןיִא יֵרֲחֲא רֶׁשֲא

 ׁשיו> :םיִדּוהְיַה םָהיֵחַא-לָא הָלּודְ םֶהיֵׁשנּ םַעָה תֶקִעֹצ יִהָּתַוי 5
 :הָיִחְנְו הָלְכאְְ | ןְגָד הָחְקַנְו םיִּבַר ּונְחְנֲא ניתנו ּונינְּב םיִרַמֲא רֶׁשֲא
 הָחְקַנְו םיָבְרע ּונָחְנַא ּוניִּתְבּו ּוניִמְרְכּו ּוניֵתֹרְׂש םיִרָמָא רֶׁשֲא שו
 ּוניִתְדְש למה תדַמ ּףֶסַכ וניל םיִלָמַא רֶׁשֲא שיו+ :בַעְרַּב ןנד
 ונֶחְנַא הֵּנִהְו וניִנָּב םָהיִנְבִּכ ּונְרְָשְּב ּוניִחַא רָשְבַּכ הָּתַעְופ :וניַמְרְכּו
 -ןיאו תושָּבְכְ ּוניִתְנְּבִמ שי םידְבעל ּוניִתְְּבתֶאְו וניִנָּבדתֶא םיִשְבב
 רֶׁשֲאּכ דֶאְמ יל רחינ< :יםיִרֲחַאל ּוניֵמְרְכּו ּונֲתֹדְׂשּו יּונדי לֵאָל
 הָביִרָאְו ילָע יב למוד :הָלֶאָה םיִרָבְּדַה תֶאְו םֶתְקִעז-תֶא יִּתְעַמְׁש

K7 * 6 ודמעיו | *ל סטפ | * 0 םיִחיִחְצַּב  | ins ib:6 6% 6 65%  
 םיָח--; dub (prps םיִחיִרָצַּב) | 8 ft ins םֶתֶארִי | 9 0 בָשָנַו | זס *1 'רָה | 34

 מָהְו | זז = ft x ad fin v זס || ל prps םיִׁשְמֲח | 16 תסחח MSS רמשמל
 et הכאלמל | 7 *> Vrs | * תק ֹוניַמיִב גטז ּדָיְב, 6 ּוחְלָש רֶׁשֲא ׁשיִאְו

prbdl| 5 *mltק 5, 2 1 םיִבְרֹע || 4 Cםִיָּמַה-לֶא ֹוחְלׁשְו שיִא םִיַּמַה-לע |  
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 דָגָג דע ילָפְעֶּב םיִבָשִי יָה םיִּניִתָּנַהְ < *שַעְרַּפְדְַב היָדְּפ 'ויָרֲחַא
 םיִעְקְּתַה ּוקיִזַחֶה ויְרחֶאַד :אָצויַה לָּבְגַמַהְו תרְזמַל םִימַה רעש
 ולֲעַמ= :לָפְעָה תמוח דַעְו אָצויַה לּודּגַה לּדגמַה דָגָגִמ תיִנָש הָּדַמ

 קיִנֲחַה ויָרֲחָא= :ותיּב דגל ׁשיִא םיִנָהְּכַה ּוקיִזַחַה םיִסּופַה רעש
 רַמש היְנַכְׁש-ןְב הָיעַמְש קיִזֲחַה ויָרָחֶאְו ֹוָתיִּב דָנֶנ רַּמֲאְוְּב קוֶדָצ
 תָלְצּ ןּוִנֲהְו היְמָלׁשְב הָיְגִנַח קיֹּוֲחַה יִרֲחֲאפ :תָרֶזִּמַה רעש
 :ֹותָּכְׁשִנ דָגָג הָיְכְרְּב"ִּב לׁשִמ קיּזָחַה ויָרֲחֶא יָנַׁש הָּוִמ ייׁשְׁשַה

 דג םיִלְכְָהר םיִניִתְנַה תייר "פנה היכל קיֹוֲָה יירחָא
 ןאצַה רעָשְל הָּנּפַה תָיִלע ןיִבּוי* :הָנִפַה תָיִלֲע דַעְו דָכפַּמַה רעש
 ס  :םילְכְרָהְו םיִפְרְצַה ּוקיִזַחַה

 רַחָיַו הָמֹוחָה"תֶא םינוב ּונָחְנאיְּכ טֿלבְנס עֶמָׁש רָשַאּכ יה
 ליַחְו ויָחֲא יִנְפַלּורָמאנו' :םיִדְוהְיַהְלע גָעְליַו הֶּבְרַה סָעְכיַו ול

oeוחְּבְזִיִה 'םָהָל ובְזַעִיִה םישע םיֶלָלַמַאָה םיִדּוהְיַה הָמ ירַמאיִ  

 ה Bowater :'הָיבש ץֶרָאְּב הֶזְבְל םגְתּו Bk לא םֶתּפְרָח
 הבר :םיִנּוּבַה דָנְנֶל ּוסיִעְכַה יִּכ הָחָמִתלא ךיִָפלמ םֵתאָּטַחְו
 :תוָשַעל םעל בל יָהְיַו ּהָיְצֲח-רַע הָמּוחַה-לְּכ רַשָקִּתַו הָמֹוחֲהדתֶא

 םיִּבְרַעָהְו הָּיְבֹוטְו יטלָבְנַס עָמָש רָשַאּכ ויהי 4 ּפ
 ּולַחַהְדיִּ םָשּורי "תומחל יהָכּורֲא הָתְלַעי םיִדודָשַאָהְו םיִנמַעָהְו
 םַחְלָהְל אוָבְל וּדְחִ לכ ּורשקיו> :דֶאָמ םֶהָל רַחיַ םֶתְפַהְל יםיִצְרְּפַה
 רַמָשִמ דיִמעּבו ּוניָהלֲא-לָא ללַפתגו :העות ול תושעלו םֶלָשּויּב
 לָּבַפַה ַחָּכ לַשָּכ הָדּוהְי רָמאוּ :םֶהיִנָּפִמ הָלְילְ םִמּוי םָהיֵלע
 אל ּוניִרְצ רמו :המוחּב תּונָבל לכּונ אֶל ּונְחַנַאְו הָּבְרַה רפְעֶהו
 -תֶא ּונְתָּבָשַהְו םּוְנְנרַהְו םֶכּוּת"לֲא אֹוָבְנ-רְׁשַא דע ּואְרִי אָלְו ועד

 גל רמו םֶלְצֶא יִבְשוַה םילוהיה ּאָּב"רְׁשֲאכ יהיה :הָכאָלְמַה

 | ויָרְחֶא  | 5 + prb dl | 26 ** prb add || 30 ° lc Q Vrsקיִזָחֶה  ins frtל 25
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 יבוזעיו םיִתְקרהְְָּב הָיְננֲח קיֹוֲחַה ּודיילֲעָו יםיֿפְרּוצ "הֶיַהְרִחְּ
 רַש רוח- ןב היְפָר קיִזֲחַה םֶדָילַעְוי :הָבָחְרֲה הָמֹּוחַה דע םַלָׁשורְ
 וִתיַב דְגָנְו ףמּורֲח"ןְב הָיָדִי קיִוֲחַה םֶדו"לֲעְוו :םָלְׁשורְי ָךֶלַפ יִצֲח
 הָיּכְלַמ קיִזֲחָה תינש הדי : הִיִנְבְׁשֲח ןְּב ׁשּוטַח קיִזֲחָה ורידלעו
 וָדָילַעְו* :םיִרּנַּתַה לְנַמ תֶאְו בָאומ תַחַּפְּב בּושַחְו םרָחְָב
 :ויָתֹונְבּו אּוה םלשּורי ּךְלּפ יִצֲח רש שַחולַהְּב םּולש קיֹוֲחָה
 ודימעוו ּוהּונב הָּמַה ַחֹונָז יבש ןּונח קיִוֲחָה איַגַה רעש תאי

 :תופָשָה רעש רַע הָמוחּב ּהָמַא ףֶלְַ ויחיִרְבּו ויָלֲעְנמ ותת
 םֶרָכַהדתיִּב ל רַש בֶכֵרְב היכל קיִזֲחָה תֹוֿפְׁשַאָה רעָשו תֶאְויי
 ןיעָה רעש תַאְוי :ויָחיִרְבּו ויִלָעְנַמ ויָתתְלַּד דיַמעֶיְו ּונָנֿבַי אּוה
 ּונָלְלַטיַו ּונָנְבִי אּוָה הָפְצִמַה ךלפ רׂש הזחלָּכְְּב לש קיִזֲחָה
 -ןגל חַלָשַה תֶכְרְּב תמוח תֶאְו ויָתיִרְבּו ויָלֲעְנִמ ויָתתָלַּד וריִמעִיו
 הָיְמֲחְנ קיִזֲחַה  יַרֲחָאוֿפ :דיִוָּד ריעַמ תֹודְריִַה תֹולֲעמַה-דעְ מַה
 הָבָרְּבַה דעֶו דיוָד יֵרְבַק לָנַנידַע רּוצדתיּב ל יִצֲח רש קובע

 יֶגָבְֶּב םּוחְר יול יקיִנַחַה ויָרֲחָאיז :םיִרּבּגַה תיִּב דַעְו הָיוׂשֲעָה
 יָרֲחַאיֿ וכָלַפל הָליִעְק ּךְלֲפ"יָצֲח-רִׂש הֶיְבׁשֲח קיֹוֲחָה ויל
 -לע קני :הָליִעק ּךָלַפ יִצֲח רש ךָדְנֲחֶּב נב םֶהיֵחַא ּוקנֲחָה
 שגה ל דָגּנִמ תי הָּדִמ המה רש עשב ר רוע וי

 יח .ריִרֲחָא ל ןהפה Co תי ֵתַּפ "רע עוצקמב
 -דַעְו ביִׁשְלֲא תיִּב חַתַפַמ תיִנַׁש הָּדִמ יהב היא תוָמְרַמ

 "וב הרוע קיח ויֲֵחַא סיב דג בושחו מנ קיזחה וירא
 הָּדִמ דָרָנְֲּב יּוָגּב קיֹוֲחַה וירחא+ :וִתיִּב לָצַא הָיְכנעְְַּב היׂשֲעַמ
 דֶגבִמ יזּואְֶּב לֶכְפי*5 :הָנִפַה"רַעְו עוצְקְּמַה"רע הָיְרזע תיִּבִמ תיִנש
 הָרָמִמַה רֵצֲחַל רֶׁשֲא ןֹויְלֲעָה ּךָלָמַה תיָּבִמ אֵּצויַה לְְנִּמַהְו עוצקמַה

 ® || ro 1 6 Var'צהןֶּב  6 Bapayiov | © prpsהָיִחְרִח,  1c mlt MSSל 8
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 הָליִלוּוקָאְני :הָשלָש םיִמָי םָשיִהָאְו םֶגׁשּורײלֶא אֹוָבֲאָוי
 יִּבְלְדְלֶא ןתֹנ יַהְלֶא יהַמ םָדָאְלי יִּתְרִּגַהאָלְו יִמַע טַעָמוםיִשְנַאַו יִנֲא
 בכר יִנֲא רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה-םִא יִּכ יִמע ןיִא הָמַהְבּו םֶלָשּוךיִל תושעל

 רעָש"לָאְו ןיגתה ןיע יִנּפלֶאְו הלל איצהירעשְב הגאי הב
 ָהיִרָעְׁשּו יורו הירש לש יתָמֹוחְּב רָבש יִהֲאְו תַּפְׁשַאָה

 הָמוחְּב רָבש יִהָאְ הל לַחנב הלע יהא יּתְתַּת רבעל המחבל
 הָנָא ועדי אל םיִּנָגָּסַהְו6 :בּושאְ איִגַה רעָשַּב אֹוָבֲאְ בּושָאְ
 רָתֹיְלּו םיִגנְַלְו םיִרחלו םיִַהְכִלְ םיִלּוהילְ השע יִנַא הָמּו יִתָבַלָה
 םיאר םָּתַא ם םֶהְלא רמואָי? :יִּתְדַּגַה אל ןֶבְ"'דע הָכאָלְמַה יהָׂשע
 ׁשֶאְב ּוַצַנ ָהיֵרָעְׁשּו הָבִרְח שר רֶׁשֲא ּהָב ּונְחנַא רשא ּהָעדֲה
 םָהְל רינו :הָּפְרֶח דוע הָיהְגאלו םלשּורְי תָמּוחדתֶא הָנְבִנְו וכל
 יִלרַמִא רֶׁשֲא ףלמה יִרָבְדִףאְו יִלָע הָבּוט איַהְדרָשַא יהְלֶא דידתַא
 טָלַבנס עַמְׁשוופ ם :הָבֹוּטְל םֶהיֵדְי ּוקּזחָיַו ּוניִנְבּו םּוקְנ ורמאיו

 ונע ְָבִּינ ונָל ּוגֲָלַ יִבְרעָה םָשָנו ינומעָה רֶבֲעָה הָיִבְטְו יֵנרְחַה
 :םיִדְרְֹמ םּתַא ְּךֶלַמַה לעה םישע םָּתַא רֶׁשֲא הָּזַה רֵבָּרַה"הָמ ּורָמאיו
 ּונָל ַתיִלצִ אּוה םימשה יִהלֶא םֶהְ רמואנ רָבָּד םֶּתִא בישָאְויפ
 :םָלׁשוְריִּב ןרּכַזְו הָקָדְצּו קְלֲח"ןיִא םֶכָלְו וניו םָּקנ ויָבָבע ּונֲחֲאו

 רַעְׁשתֶא ּונְביַו םינֲתַּכַה ויָחֶאְו לּגַה ןַהֹּכַה Pr םֶקיַוי 3
 ּוהּושדק הָאַּמַה לּדגִמ"רעֶו .ויִתֹתלַד ודימעיו והושדק הָּמֵה ןאֹצַה

 ב רכז הָנְב וייל וחי ישא ּנְב ולוי :לֲאָננֲח למ רע
 ודימעיו והּורק הָּמַה הָאָנְסַה נְּב ֵּנְּב םיִנַָּה רעָש תֵאְו :יֶרְמַא
 -ןְּב הָיִרּואהְֶּב תוָמְרְמ קיִזָחֶה םָדָי-לַעְו+ :ויָחיִרְבּו ויָלּועְנַמ ויָתתְלּד
 םֶדי"לַעְו לֵאָבּזיׁשְמּ הָיִכְרְבְרּב םֶכְׁשִמ קיֹוֲחַה םֶדו"לעְו ץוקה
 -אל םֶהיֵריִרְו םיִעוקְּתַה ּוקיִוֲחָה םָרילֲעְו :אָנעְבְּב קֹורָצ קיֹוֲחַה
 עֶדְיוי ּיקיֹוֲחַה הָנָׁשִיַה רעש תֶאְו :םֶהיִנְדא תַדְבַעְּב םֶרָוצ ּואיִבַה
 ויִלָעְנַמּ ויָתתְלּד ּודיִמַעַיַו ּוהורק הָּמָה הָיְדְסְּבְְּב םֶלָשִמּ ַחַחָּפ"ַּב
 יִשְנַא יִתְנְרַמַה ודי ינעבגַה הָיטלמ קיּזִחַה םו"לְֲו :ויָחיִרְבּו

 לֵאיוְע קיֹזֲחָה ּוְי-ילֲע :רֶהְּנַה רבע תַחַּפ אכל הֵּפֹצִּמַהְו ןֹועְב

 12 VarS המ םדאל || 13 * תסממ MSS 69 תמוחב || ל א ft קזס םיִצְרפְמה
Cp 3,לע | 19 4 10 |  nonn MSSישע | ל  mt MSS0 םיִצּורָּפ םַה | 16 *  

 I GPA שד קזקs גהורק | 6 קזק הָנְׁשַּמַה | 7 קז תזנרמעו | 8 = Vaז לע.



1,7—2,10 NEHEMIA 11 

 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיײיִנְּב תואַּטַח-לע הּדוְתִמּו יִדְבַע לֶאָרְׂשִי יִנְּבִלַע הָלְיַלְ
 ּנְרמְׁש"אָלְ דל ונלָבֲח לְבֲחיִז ּונאָטָח יִבָאתיִבּו יִנֲאַו ךֶל ּונאָטֶח
 השמתֶא תיִוצ רֶשֲא םיִטָפְׁשִמַה- תֶאְו םיִקְחַה-תֶאְו תֹוָצָּמַהתֶא

 םָתַ רָמאל ; הּדְבע הׁשֹמ"תֶא ָתָּצ רֶׁשֲא רָבְּרַ"תֶא אָנ"רָכזי בע
 יתְֹצַמ .םָּתְרַמׁשּו ילֵא םָּתְבׁשְופ :םיִמַעָּב םֶכְתֶא ץיִפָא ינא ּלָעְמַּת
 םצְּבקַא םֶשָמ םִיַמְׁשַה הָצְקִּב םֶכֲחֹּנְג הָיָהְי-םֶא םָתֹא םָתיִׂשְעַו
 םֶהְויפ :םש יַמְׁש-תֶא ןֵּכְׁשְל יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא םוקְמַהלֲא םיִתאיִבַהְ
 אבאו :הָקוחַה ָךְְיְבּו לודָנַה ָךַחְכִּב תיִדָּפ רשא ךמעְו ךיִרְבע
 ךיִרְבַע תֶלַפְּתִדלֶאְו ףִּדְבַע תַלָפִתלֶא תביא אָנ יֵהְּתִי יָנֹרֲא
 םיִמֲחַרל ּוהָנְתּו םיַה ףּרְבַעְל אֵּנ"הֲחיִלְצַהְְךַמׁש-תֶא האיל םיִצַפֲחַה
 ויָהְִבי 2 סם \ ִּדְלָמל הָקׁשֹמ יִתיִיָה ינֲאַו הָּנַה ׁשיִאָה נפל
 אָשֶאְו יויְנְפְל יי ְּךָלַמַה אָּתְסַשְחַּתְרַאְל םיִרְׂשֲע תנש סי שֶדָחְּב
 למה 1 מאיו :ויִנָפְל עֶר יִתיִיְָהדאְְ למל הָנִּתֶאְו ןַײַהזתֶא
 אָריִאְו בל עֶר םֶאדיִּכ הז ןיִא הלוח ְּךְניֵא הָּתַאְו םיִעָר ךיִנָּפוַעודִמ
 נפ ועריחאל ַעּודַמ הָיְחִי םָלֹועְל למה למל רֶמאָוצ :דֶאְמ הֵּבְרַה
 רַמאיוּ ְׁשֲאְב ּולְּכִא ָהיֶרֲעְׁשּו הָבָרֲח יֵתֹבֲא תֹוָרְבקזתִיֵּב ריֵעָה רֶׁשֲא
 ס :םִיָמְׁשַה יהלאלֶא לֶלַּפְתֶאְ ׁשֶקבְמ הָּתַא הֶּז-הַמדלַע מַה ל

 רש נפל ךרבע בטיודסאו בוט ךלמַה"לע-םא ּךֶלְֶל רֶמאו
 יל מאיו :הָנְגְבֲאְו יתַבַא תֹוָרְבִק ריִעדלֶא הֶדּוהְיְדְלֶא יִנָחְלְשִּת
 בושת יֵתָמּו ףכלהמ הָיִהִי יִתְמְ"דַע ולא תָבָשוילָנָשַהְ לה
 -םָא למל רמואו :ןָמז ול הָנִּתֶאְו יִנֵתְלְׁשי לָמהייִגְפל בטיײו
 יָנּוריִבעֵי רֶׁשֲא רֶהָּנַה רָבֲע תווֲחפ-לע לוני תֹורְנֲא בוט ךלמַה-לע
 רֶׁשא סִּדְרַפַה רָמש סאלא תראו : :הָדּוהְו-לֲא אֹובֲא"רַׁשַא דע
 תיל רשא הָריִּבַה lds תוחקל םיִצַע יֵלְוַּתַו רֶׁשֲא דלל
 שלא ףלמה לת ויֵלֲא אֹובֲארְׁשַא תיל ריִעָה תַמּוחְלּ
 םַהְל הָנֶּתֶאְו רֶהָּנַה רֶבַע תווחְפדלֶא אובָאְרפ :ילע הָבּוטַה
 the ס :םיִׁשְרפּו ליַח ירש למה י ימָע חלשיו למה תוָרְגא
 -רֶׁשא הָלדְג הַעְר םֶהְל ערי יֹנמעֶה דָבֲעָה הָּיְבּוטְו יִגרֶחַה טלבֹנס
 :לאָרְׂשִי ינבל הָבֹוט שב םֶדא אָּב

 7 ** prps ּונְלָּבִח לָּבִח aut ונְלּוע לו לָוע | 8 ins ante 'ת 6 657 םָא [

 + 6 | Cpa,r lc 699 יֵנָפְל ןייו | ל קזקs םיִנָפְל | 6 6519 תַבׁשֹויַה |
 8 ims 30 nbh?: | ro Varé טלַּבנס.



 רפס
 הימחנ

  Esra J10,25—Neh 6הימחנ -- ארוע 1200

 :יִרּואְו םֶלָטְו "םֶלַש םיִרְעָשַהְִֶמּ
 רֶזָעְלאְו ןַמימּו הּיַּכלַמּו הינו הֶיְמִר שערפ יִנּבַמ .לֶאְרָשיִמ5

 תּומְיְ ידעו לאיי היְרכְז הָיְגַתִמ םָליֵ יבמ :הֶינְבּו הָיֹלִמו
 דָבָנְו תֹומַריִו הָיְנִּתִמ ביִׁשיְלֲא נֲעוְלֶא אּותז יִנְּבְמּו :הֶילֲאְו
 יינּב יִנּבִמּופ :יֶלְתַע יבז הָיְנִנֲח ןְנָחֹּוהְי יֵבַּב יִנְּבִמּו :אָזיזְעַו
 בָאומ תַחַּפ ינְּבַמּופ תומר יֵלֲאׁשּו בּושי הרע ָךּולַמ םּלְׁשִמ
 יֵנְבְנ :הָשַנִמּ יּוָנבּ לֶאְלַצְב הית הישעמ הָיָנְּב לֶלְכּו אָנֹרֲע
 :הירמש ףולמ ןַמינְּבי :ןועְמְש הָיִעַמש היכל היַׁשִ רֶזעיִלֲא םֶרָח
 יִנְּבְמ :יִעָמׁש הָשַנִמ יִמרִי טְלֿפיִלא דָבְז הָּתַּתמ ינָּתַמ םֵׁשֲח יָנָּבְמ
 תוָמָרַמ הינו הול הָיְדִב הֶיָנְבפ :לֵאֹאו םֶרמע ידעמ יֵנָב
 הָיָמְלׁשְופ :'יִעָמְש ליּונְבּ נבי "ושי יִנָּתִמ הֶיְנַּתַמּד ";ביִשְיַלֶא
 :הָיִרְמָש והָיִמְלשו לארוע :ירש יׁשְׁש יבדֹנְכַמפ :היְרעו ןַתְנְ

 יו אָניִבְז דב הית לאיי וב יבמ :ףסוי הָיְרכַא םלׁש
 םיִׁשָנ םָהֵמ ׁשיְי תּירְכְנ םיִשֶג ֶאְׂשִנ הָלֲא-לכצ ּוהנְּב לֵאֹ
 ּפ :*םינְ ומיִשיו

 תנָש ולְסַּכשֶרְחְב יהיו יהָיְלַכֲחְְּב הָיְמֲחְנ יֵרֵבְּרי 1-
 אּוה יִחַאַמ דָחֶא יֵנָנַח אביו? :הָריִּבַה ןׁשׁשִּב יִתיִיָה ינאו םיְִׂשֲע
 -ןמ ָרֵאְׁשִנירְׁשַא הָטיִלָּפַה םיִדּוהְיַהְלַע םִלָאְׁשִאְו הָדּוהיִמ םיִשְנַאְ
 יבָשַהְְוִמ ּוֵרֲאְׁשִנ רֵׁשֲא םיְׁשִנַה יל לרמאו :םלָשורידלעְו יִבָשַה
 היִרְעַשּו תָצְרַפִמ םֶכָשּורִי תמּוחְו הָפרַחְבּו הל הַעָרְּב הָניִדּמַּב םֵׁש
 הָּכְבָאְו יִּתְבַׁשְי הָלֲאָה םיִרְבְּדַה-תֶאְויִעְמְׁשִכ יו שאב ִּתּצְנ
 רַמאָופ :םִיָמׁשַה יִהְלֶא ינָפל לֶלַפְתַמּו םָצ יִהָאְו םיִמָ הָלְּבֲאְתֲאְ
 רֶסָמָ תיבה רמש אָרּונַהְו לודְנַה לֵאָה םִימׁשַה יהְלֶא הָוהְי אָנִא
 תוחותפ יגיעו תבוא אנ הת :ויָתֹוצִמ ירָמְׂשִלּו ויָבַהֶאְל
 םָמֹוי םויה ךינֶפָל ללַּפְתַמ יִכנִא רשא ְּךֶרֶבע תלָפִת"לֶא ַעָמָשְל
 24 ל Hill Db | 25 6 9,26 om, 67 Mixaias, quod 670 pr היכלמו 1* |

sic Occ, Or6 יקְּב | 29 * 1315 8 יִכָּב | ל 115 3 הינע | 5  g,2928 67  
ml: MSSס || 31 1 6 epeuw!לֵאָׁשִי סז9 לָאְׁש 6 9,30 לֶאהַשע | 5 0 תֹומָרְו, 6 9,30  

crrp | 36 orp |ּוהּולָּכ,  Q6 6 9,34 68 לאי | 35  Vrs lx | 34 prps 
 37 ישעי, crrp | 38 == 81 6 6 934 68 יונב יֵנְּבִמּו | ל 10155 יעמשו |
 40 65% 34 רוע יִנְּבִמּו (8 'ִבַמ) | 43 * 15 3 רֶכָז | סיי | 4410

Cp 1, 1 In libro Neh6 6 9,36 'בו םיִשָנ םֶהָמ ּוחְלָשִַו |  crrp; prpsואָשָנ | =  
XeAkeia | °» Var6 = ם0ספ 8 || < 6  non 6) ubique 6* = 5050 a,65*, ) 
 שדְחְּב יהיו | 5 1 דָסֶמַהְו | 6 =י קזקפ תבָשק ְךיֶנְוֲא הָנייהּת



10,7—24 ESRA 1199 

 -אל םָתָל םֶש לי ביִשְיְלָאְְֶּב ןְגְתֹוִהְי תַּכְׁשִללֶא ְּךֶליַו םיִהְלֶאָה
 לוק וריבעוו? :הָלּונַה לעמ7לע לָּבַאְתְמ יִּכ הָּתָשְאְל םִיַמּו לַכָא
 רֶׁשֲא לכו ם :םֶלָשּוְי ץבקהל הָלּוגַה יִנְּב לבל םֶלָשּורְיו ; הָדּוהיִּב
 וׁשּוכְ"לְּ םֶרָחִי םיִנָקְַַּהְו םיִרָשַה תַצעַּכ םיִמּיַה תֶׁשְלְשל אופוזאל

 נו ְּּוהְו"ישְנַאלכ בק ם הלמה להק לכי אה
 ּובְׁשַו "שֶרְתַּב םיִרְׂשֲעּב יִעיִשְּתַה שֶרֶח אּוָה יםיִמָּיַה תָׁשְלְׁשִל םלָשּוי
 :םיִמְשָּנַהְמּו רַבְּרַה"לע םיִדיִעְרַ םיִהְלֲאָה תיִּב בּוחְרְּ םֶעָהלֶכ

 ובישתנ םּתלַעַמ םָּתַא םהְלַא רֶמאיו ןֵהֹּכַה אָרְזְע םָקיופ סם
 הָוהיִל הָדֹות ּוגִּת הָּתַעְוי :לֵאָרְׂשִי תַמְׁשַא-לע ףיסוהל תּויַרְכְנ םיִשָנ
 םיִשָגַהדןִמּ ץֶרָאָה ימעמ ּולְְּבַהְ ונוצר ּושעו םֶכיִתְבַאדיְ לַא
 ִניִלֲע יִּדיִרָבְדַּכ ןּב לוד לוק ּוָרְמאַ לֶהָּקַה-לְכ ּונעיַוי :תויִרְכָּנַה
 ץּוחַּב דֹומעְל כ ןיִאְו םיִמָׁשְנ תַעָהְו בָר םַעָה לאו :תושעל

 :הָוה רָבּב שפל וניברה"יכ םינָשל אָלְו לַחֶא םוול"אל הָכאָלְמהְ
 םיִשָנ ביִשהֶה יּוניִרַעַּב רָשַאו לְכְו לָהָתַה-לְבְל ּוניֵרְׂש אָניּודָמַעַצ
 דע היִמּפְשו ריִעְו רועי םֶהָמִעְו םיִגָמְזִמ םיִּתְעְל } אבו ת תויִרְכְ

 יולה יֵתְבַׁשְו םֶלָשִמּו תאז- לע לרסק התו הְָזְהַיְו -לֶאהַשע
 יִשאְר םיִׁשְנַא ןקכה אַרְזָע לבו הָלּוּגַה יֵנְּב ןכ-וׂשעוו5 :םֶרָזֲע

 יִָשעָה שֶרְהל ָחֶא סו ּובשַו תמשָב םִלכו םָתֹבֲא תבל בָאָה
 דע תִיְרְכְנ םיִשָנ ּוביִׁשהַה םיִשָנַא לפב ּולכיניז :רָבָּרַה "שוירדל
 ס :ןושארה שֶרחַל דָחֶא םֹוי

 עושי יֵגְּבִמ תויִרְכְנ םיִשָנ ּוביִשה רֶׁשֲא םיִנַה5ְַּה יִנָּבִמ הָצמפ

 םֶדָי ונתנו הלו ביִרְָ .רֶזילאְ הָישִעְמ ויחאְו קו
 יִנָנִח רַּמֲא יֵנְּבִמּוצפ :םָתָמְׁשַא-לַע ןאצ-ליַא םיִמָשַאְנ םֶהיֵׁשְנ איִצוהֶל
 :הָיְזְו לאחיו היעַמְׁשּו הּיְלֲאְו הישעמ םֶרָח יֵנְּבִּוצ! :הידֹבוּ
 :הֲֶׂעלֲאְו דָבֶזֹו לֶאְַתְ לאעְמְשי הָיָשְעַמ יניִעוילֶא רּוחְשַפ ינָּבַמּ

 הָּוהְי הָיְחַתּפ יאָטיִלק אה ל עמו דבי םִלַהְדִמּוי
 יביִׁשיְלֲא םיִרְרשְמַהְְִמּו :רֶזַעיִלָאְו
 6 16 69,2 ןֶליַ) | 7 mlt MSS "ב1 | g * prb exc nom mens (וָלְסֶכְּב) | *1 6
 4155 6 9,5 68 'חל | 12 *16 0 ךרֶבְרַּכ | ** 1 6 טז וניִלע ךרבדכ ןכ |

)c 67 et 6783(14 * גז ּוניִרָעְּב | = 16 22155 טא רָבָּרַה לע | 16 *16 6 9,16  
 ול לדְבַיַ | * 1 שוררל | 17 1 'אָה | 19 זק םֶמָשַאָו | 20 93155 3 הירכזו |
 23 * ®Var הָיְלְקּו || ל* ft add, cf Neh 87; ro,1 | 24 * ins 6 6924 רוכזו
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 ּונַּתְנ ּוניתנועבו הָזה םויַה רע הָלּדְג הָמָשאְּב ּונְחַנַא ּוניִתְבַא
 הָּגְּבבּו 'יִבָשַּב בֶרָמַּב תוצְרַאָה ילמד ּניִנַהְכ ּוניִכְלְמי ּונְחַנַא
 ותֶאַמ הנֲחְת הָּתְיָה עגְרטעֶמּכ הָּתַעְו :הנה םיַהְּ םיִנָּפ תַשְבְבּו
 דק תי דתי ּונָל"תָתָלְ הל ֹנָל ריאְשַהְל ניהל הָוהְי

6 6-2 

5: 

..*. 

7: 

 יִמַע יתְַּב איה הנ ג Sed יאָ םַּתַא רֶׁשֲא ה טאל
 הָתַעְויי :םֶתֲאָמַמְּב הָּפ"לֲא הָּפִמ ָהּואְלַמ רשא ימתיִתְבעֹותְּ תּוצְרַאָה
 -אָלְו םַיִנָבל ַאְׂשִּת-לַא םהיִתְנְבּ םהיִגְבל ּונְתִּתִד לַא ם םֶכיִתוְנְּב
 בּוטדתֶא תלכו קוַחּת ןעֶמל םלוע-רע םֶתְבּוטְו םָמלֶש ִּׁשְרְדְת
 ל וניל אַ יֵרֲחָאְוי :םָכוע"דע כיל םַּתְשרוְְ |ץֶרֶאָה

 ל ןתְחְתהל ךיִתצמ רפָהְל בשנה :תאָּ המי וגל הָּתַתְְ
 :הָמיִלְפּו תיִרָאְׁש ןיִאָל הלכררק גינאה אולה .הָלֶאָה תובעת

 ;תאז"לפ נמל דומַעל יא ִּ ּוניִתְמְשַאְּב נפל ננה הּזַה
 נפל לַּפַנִתַמּו הָכּב ּותדְתהלו אָרְזע ללּפְתַהכּו 10 5

 םיִשָנְו םיִשָנַא דאָמ"בַר להק לָאְרשיַמ ריִלֲא 3 ּוצָּבְקִנ םיִהלֶאָה תי
 יִנָּבִמ יחי הָיְנַכָש ןַעָיַ* :הָכָב הֵּבְרַה םַעָה כָביִּ םיְִליִו
 תִּיְרְכְנ םיִשָנ בֵׁשנַו ּוניהלאב ונלעַמ ' ונֲחנַא ארזעל רֶמאּיַו לו
 תיִרְּב"תָרְכג הָּתַעְופ :תאזזלע לֶאְרְשיל הָוקְמְשַי הָתַעְו ץֶרֶאָה ימעמ
 םיִרְרֲחַהְו יָנֹרֲא "תצעב םֶהָמ רוגה יםיִׁשָנלַכ איצּוהָל וניהלאל

 םִיוְלַה םיִנֲהְכַה עת בש אלע סקי פ | תש קח
 תיּב יֵנְפְלִמ אָרְזַע סקי ּועַבְׁשִיו הָּזַה רֶבִָּכ תֹושֲעַל לֵאָרְשילָכְ

| ]lדn15155  item Wa: | rr 1c7 5816 6 874 67 68 68 'כו 'מג || ל  
 ל 7155 'תָּכ | 13 9MSS 8 תְבשְח | ק זס, 1 mlt MSS 'פתהְבּו, 'ותהְבּו |
 2160 םֶליֵע, א םֶלּוע | 3 *16 6 8,90 68 תֹויְרְכַנַה ּוניִשְנ | ל Or-'עַּכ | <1

 ינדא | 5 1 6 6 892 60 'להְו.
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 ירפכּו :רָכִכ הֶאַמ בז יםיִרְּכַכְל הֶאָמ ףָסָכ"יִלְכּו םיִׁשִמֲחַו תֹוֲאַמ
 יֵםיַנַׁש יהָבּוט בֵהְצִמ תַשחנ יִלָכּ פלא םיִנכְרדַאל םיִרָשע בָהָז
 ׁשֶרָק .םיִלכַהו הוהיל שדק םּתַא םֶּתַלַא הָרְמֲאְו :בָהְוכ תֶדּומַח
 ומְשְו ודקש:9 ם :םֶכיִתְבַא יהלֶא הָוהיִל הָבָדְנ בֶהָּנַהְו ףָסָּכַהְו
 לֵאָרְׂשִיְל תּוְבֲאָה"יֵרׂשְו םִיולַהְו םיִנֲהְּכַה יִרָש נפל לקשת" דע
 cd לה םיִנָהְכַה es :הָוהְי תב תוָכָשלַה םֶלָשּוריְּב

er 5 tee 

 לש אוב 32 .:רחה- -לע בֵרֹואְ בוא תב לש ניל הָתיִה
 םילָכַהְ בָהְּזַהְו 2 לָתְׁשנ יִעיֵבְרָה םקַבּו :הָשלָש םיִמָי םָׁש בֵׁשּנַו

 סַחְניִפְַּב רְֶעְלֶא ומעְוןַהַּה הּירּואּב תֹוַמָרְמ"דִי לע וניהל תִיַבָּב
 ילֵקׁשמְּב רַפְסַמְּבצ יול יּנְְּב הֶיְדעונְו עשב דָבזי םֶהָמִעְ
 -יִנָבי יִבָשַהְמ םיִאְבַהפ  ם :יאיָהַה תַעְב' לְקְׁשמַהלָּכ בָתָכיו לְּכַל
 "לָּכ-לַע רַׂשֲע-םיִנְׁש םיִרְּפ לֵאָרְׂשִי יהלאל ו תוֶלע ּוביִרְקַה יהָלּגַה
 תאּטַח יִריֵפְצ הָעְבָשְו םיִעָבש םיִשְְּ הֶָששְו םיִעְשּת וםיִליִא לָאְְשי
 ינָפְרְּשַחֶאיל מַה יִתְּד"תֶאוּונְתיו5 :הוהיל הלע לבַה רָשָע םִיִנש
 ם  םיִהְלָאָה תיּבדתֶאְו םַעָהדתֶא 'וֲאְׂשִנְו רַהָּנַה רֶבַע תּוְוְחַפ"ּו קה

 < לֵאָרְׂשִי םעֶה .ולְבָנאְל רמאל םיִרָשַה יִלֶא שנ הָלֶא תוְלָכְכּוי 9

 רפה ית יֵגענכַל יָהיִתְבַעַתַּ תיִעְראַה יִמעִמ סולה םיִנָהְּפַהְ
 םֶהָל םַהיִתְנְּבִמ ּואָשְנְדיִּכ> :'יִרמָאָהְו יִרֵצַּמַה יֵבֲאֹמַה יִנפַעֶה יסּוביה
 םיִנָנְפַהְו םיִרָשַה ְךִיו תֹוצְרַאָה יִּמַעְּב שֶדְקַה עַרֶז ּובְרָעְתֶהְ םֿהיִגְבלְ
 יּתְעַרק הָּזַה רֵבְּרַהתֶא ֵעֶמְׁשְכו :הנושאר הזה לעֶמּ הָתְיָה
 :םָמּוׁשְמ הָבְשֶאְ ינקו ישאר רַעָׂשִמ הָטְרֶמָאְ 3 ִדְגְּב-תֶא

 יתיִנָעִתִמ תק . בְרעָה תַחְנַמְּו :בֶרַעָה תחנמְל דע םַמֹושְמ בשי
 הָוהְילֶא יֵּפַכ הָשְרֶפֶאְ יַכְרְּבִלע הָעְרְבֲאְו . יליעֶמּ יִדְגב יעְרָקְבּו
 יִּכ ךיִלֶא יֵנָ ייַהְלֶא םיָרְהָל יִּתְמְְכְנְו יִּתׁשְ ֵֹהְלֲא הּבָמָאנפ : יִהלֶא
 יִמיִמל :םימָשל דע הל ּונֵתָמְׁשִאְו לשאר הָלְעַמְל ּובָר ּוניִתְנְוע

26 frt exc numerus | 27 1םֶבוט | ל* dub, cf Vrs | 28 6 8,57 60 ּוגיִתבָא || 
 { תוכָשְלְּב | 30 קצקצ לְּבִקיִו | 34 *1 6 6 862 60 לֶקְׁשְמְבּו 68 8,58 6 6 1 29

 ( v 35] 35 frt add | 36 == frt add) cfv 30םיאבה  prb 6 648 conjg 6ל-ל
Cp g,1° 6 866 6g ‘AD || * ₪+ 1 6 6 8,66 יִמדַאָהְו | 6 * קזמ add | » sic 1. 
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 הָיִדְבְע בָא גְּבִמ) ס :םיִרָכנַה םִיִנֹמְׁש ומִעְו לֶאְכיִמְּב הָיְבְז
 תיִמּלְׁשייַנְּבִמּוו> ס :םיֶרָכְזַה רָׂשֲע הָנֹמְׁשּו םיִתאָמ ומַעְו לֶאיִחְיְּב
 הָיְרְַז יב יִנְּבַמּו פ :םיִרָכְּנַה םיִשָשְו הֶאַמ ֹומִעְו הָיְפַסֹוידוְּב

 ןֵנֲת רג יגְּבִמּוי ס :םיִרָכְזַה הָנמָשּו םיִרָשָע ועו יֵבֵּבַּב
 םקינדא גֶּבִּוג סם :םיִרָנְוַה הָרְׂשֲעַו הָאמ דעו ןָטְקה ב
 םיִשָש םֶהָּמִעָו הָנְעַמׁשּו 'לָאועְו טְלָפיִלֲא םֶתֹומְׁש הָלֲאְו יםיִנֹרֲחַא
 ס :םיִרָכְּזַה םיִעָבָש 'ֹומְעְו ידּוָּבְַו יתּוע יִוְנְב ינְּבִמּוצ ם :םיִרְבְזַה

 הָשלָש םיִמָי םש הָנֲחַנו אוהא-לא אָּבַה רְָּנַהא םֶצְבְקָאְו
 הָחְלָשַאְר 6 :םש יִתאָצַמִאל יול ינְּבַמּו םיִנַהְּכַבּו םעְב הָניֵבֲאְו
 היכל תל ןְֵנְלָאלּו בילו ןְנלָאלּו הָיִעַמְשל לאיאל רזיאל
 -לע ג םֶתֹוא יהאצוֲאְו יז :םיִניֵבָמ ןֲתְנְלֲאְל לו בירי םיִשאְר םלֶשִמְלְ
 -לֶא רַב םיִרָבְּד םֶהיִפְּב ּהָמיִשֶאְו םוקָּמַה אָיִּפְסֶבְּב שאה ודא

Re. 

 תיבל םיִתְרְׁשִמ נאוה .re אָיִּפְסֶכְּב 'םיִנותָּנַה ףיַחֶא ודא

 Ge :רֶׂשְע הָנֹמְׁש ויֲחֲאְו ינו היבש .לארשורב ולרב ילֲחַמ
 ס :םיִרְׂשֲ םַהיֵנְבּו .ףיַחֶא יִרָרְמ יֵנְּבִמ הָיעשי "ּּתַאְו היְבְׁשֲח
 םִיָתאָמ םיִניִתְנ םִיִולַה תרבעל םיִרָשַהְ ריִנְד ןֵתנִׁש םיניִתְנַהְַמּו>
 רַהָגַהלַע םוצ םָׁש אְרקֶאְיי :תומָשְב ּובִָּנ םֶלַּכ םיִרְׂשֲעְו
 ּונָּפְַלּ ּונל הרשי ךרה ּוּנַּמִמ שָקְבְל וניהל נפל תֶַּעְתַהְ אֹוֲהַא
 נרו םישְרפּו ליח ּךְלַמַהְְןִמ לואָשל יִתְשב יב :נׁשוכְר-לכלו
 ֵׁשְקַבַמ-לְכילע וניהלַאדדנ רמאל ָךְלַמל ּונְרַמָאיכ ּךְרַבּב ביואמ

 וניָהלֲאמ הָשְקְבְְּו הָמּועְּנַויי :ריכָ"לְכ לע ואו וז הָבוטְל
 הֶיְבַרְׁשְל רֶׂשֲע םיִנָש םיִנָהְכַה יִרָשִמ הָליְִבַאְנ + ּונָכ רֶתָעַיַנ תאז-לע
 התא ם ל הָנֹוקְׁשִאְוצ :הָרָשָע םֶהיִחֶאְמ םֶהָּמִעְ יהָיבְׁשֲח

Co: 

 -שש מיר סל םוזלע הלא | :םיִאָצְמגַה לֵאָרְׂשולָכְו וישו
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7-8 ESRA 15 

 -לַעְו יִּרילֲע לד הָמּוי :םֶלָשּוריִב יִּד םֶכַהָלֶא תיַּב יִּר הָחְּבְרַמְלַע ומה
 :ןּוְְבַעְּת םֶכַהְלֶא תּוְעְרִּ רבְעַמְ הָבַהְדו אֵּפְסַּכ רֶאְשְּ בטי 'ּךיַחֶא
 הלא םָדְ םֶלָשַה ַהְלא תיִּב ןחְלְפְל ל ןיִבֲהיְתַמיִ אינאָמּוופ

 ךמ ןֿפגת ןתְנמְל "לפי יד הלא תב תוחשח רָאְּויי :םלשוח
 לכל םַעְט םיִש אְָּלִמ אָּתְסַשְחְְרַא הָפַא יִנמּויי :אָּכְלמ נג תיִּב
 רַפְס אָנַהכ אְרְזָע ןוכְנֶלַאְשי יִּלְכ יה הָרֵהנ רבע יד אב
 "דַעְו הֶאְמ ןיֶרְּכ ףסּכ"דע= ּודָבֲעְתִי אנְרַפְסֶא אָיִמְש הָכֲאיִד אָתָּ
 הֶאְמ 'חָשֶמ ןיִתּבי-דֲעְו הָאְמ ןיִּתַּב רמחידעו הָאְמ ןיֶרֹּכ ןיִטְנִח
 אורד דָבַעְתִי אֹיַמׁש ּהָלֶא םעטדןמ יִד"לָּכ*3 :'בָתְכ אלדיִד חַלמּו

 "5 אניִתְנ אּיעָרְת איר .איולה אינה לכ יד ןיעדוהמ "כלו
 :םֶהיל אממ טילש אל ד ולב הָּדְנִמ הָנְ אהל תיִּב

 אל ידו א יתד שחוהלבל הרהנ רבעב יד אָמַע 6 יא
 יד אָתְדְ ךַהְלַאיִד אָתְּב דב אוהל אליל :ןעְרוהְ ערי
 ושרָשל ןה תֹומָל ןֶה ּהּנִמ דָבַעְתִמ אַוֲהְל הָניִד אָנְרַפְסִא אַל
 רֶׁשֲא ּוניִתֹבא יִהְלֶא הָוהְי ךּוְרֶּב ס :ןיִרּוסָאלו ןיִסְכְנ שנעלרה
 ילֲעְו :םִלָׁשּוְיִּב רֶׁשֲא הָזהְי תיִּבדתֶא רָאְפְל ךְלִמַה בֶלְּב תאזּכ ןַתְג
 יִנָאְו םיִרֹּבּנַה למה יִרָש לבל ויצעויו למה נפל דָסָחדהַטַה

 תָֹלֲעַל םיִשאָר לאָרְׂמ הָצְבקעְו יִלָע 'יהלֶא הוה" יִתְקוחְתַה
 יִמָע םיִלעָה םׁשְחִיְתִהְו םָהיִתְבִא ישאְר הָלֶאְוי 5 :יִמָע
 םשֶרִּג סָחְניִפ ינְִּמי ם  ילָבְּבַמ ךְלֶמַה אְּתְסְשְחִּתְרַא תכְלַמְב
 יִגְּבַמ יהָיְנַכְש ינְּבִמג ם  ישּוטח דיֶוד יגְּבִמ לאנד רָמָתיִא יגְּבִ
 יִָּבְמ סם  :םיִשָמָחְו הָאמ םיִרְכְזל שחתה ֹוָמִעְו הָיְרכְז שעְרפ
 ס :םיִרכְזַה םִיַתאָמ ֹומִעְו הָיְחְַזִּב ניִעוהְיְלא בָמּומ תֶחּפ
 וְּגִּוֿפ ם  :םיִרָכזַה תֹוָאַמ ׁשֶלְׁש וּעְו לָאיִזֲחידְּב ינַכְׁשיינְּבמ
 םֶליִע יבמ סם :םיִרְכְּזַה םיִשָמְח ּמַעַו ןָתָנ"ןְּב דָבָע ןילע
 הָיְטפָש יִנָּבִמ5ּ ם :םיָרָכְּזַה םיִעָבְש ָּמַעְו הָיְלַתְעְְִּב הָיִעַשְי
 18 * 0 ףךֶלַע | * 9 ְּךֶחֶא | 1g 8% 1 6 6 817 68 670 ב יד לָאְרַשִי |
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 1194 ארזע 7,17—6,21

 םֶהיֵחֲאַלְי הָלּוּגַה יְּב"לֶכְל חַסָּפַה ּוָטַחְשִיו םיִרֹוהְט םֶלָּכ דָחֲאְּכ
 לבנה לכו הלוגהמ םיִבָשַה לֶאְרְשְיינְב לָבַז :ים הלו םיִגָהְּכַ
 ושער :לֶאְרְשי יִהְלֶא הָוהיל שול םָהְלַ ץֶראָה "ווג תֵאָמַּטִמ
 0 בָל בָסַהְו הָוהְי םָחַמׂש וי הָחָמשְב םיִמָי תַעְבְש תֹוָצַמ"נַח

 יי אּתְסשְְרַ תובל תה םרבְַּה או
 -ןֶּב קּודְצְוב םלׁשְְבי :הָיְקלֲח ןְּב הָיְרֹוֲע"ְּב הָיָרְׂשְְּב אָרְוע
 ב ינוב היְַרְז"ןַּי :תֹויְְמְּב הָיְרעְב היִרמַאְּבי :בּוטיחא
 :שאְרַה ןֵהֹּכַה ןֶרַהאְְּב רֶועְלֲאְּ סָחְניִפְְֶּב עּוׁשיִבַאןְבפ :יִקְּב
 תנע הָשמ תַרֹותְּב ריָהָמ ריאה לֵבָּבִמ הָלְע אָרְזָע אּוָה5

 םיִרְרְׂשַמַהְ םולהְ non ee לעוד ס :ותְשְקּב
 :ךלמה .אָּתְסָשָחַתְרַאל עַבְׁש-תַנְׁשִּב םֶלָשּורילֶא םיִניִתָּנַהְו םיִרְעְשַהְו
 יִּפ למל תיִעיִבְׁשַה תַנָש איֵה יישימחה ׁשֶרֲחַּב םֶלָשּורִי אבו
 ׁשֶדֲחַל דָמָאְבּו לֵבְּבִמ הלעמה דָסִי אּוָה ןושאָרַה .שָדָחל דָחָאְּב
 אָרְזָע יָּבט ויִלָע הָבּוטַה ויָהלֲאדִּכ םלׁשּורילָא אָּב יִׁשֹיֵמֲחַה
 קח לֶאְרְשיּב דָמַלְלּו תושעלו הָוהְי תַרֹוּת"תֶא ׁשֶרָרל ּובְבְל ןיִכַה
 אָתְסַשְחַּתְרַ למה ןַתָנ רשֲא ןנּתְׁשִנַה ןנשרפי היי ס ::טָּתְׁשִמּו
 :לֶאְרְּוילע ויקחו הָוהְיתוַמ יִרְבִּד רפס רֶפַפַה כ אָרזעְל

 יתוכלמב בנמל יח יטעט םיִש נמי :יתָנֲעְכּו ריִמָּג איִמָש
 -לָּכ :ִדָהְי ְךָמע םלָשּויל ְּךָחְמל אלול יֵהֹוְנֲהַכְו לֶאָרְׂשִ הָמַעְמ

 דּוהְי"לע הָרְקבְל חילש יהטעְנ תַעְבְַו אָכלַמ םֶלַקְרִמ לד לבָק
 אָּבְלַמִיִּד בָהְדּו ףסָּכ הָלְביִהְלּו5 ְָריִב יּד ְַּהְלא תֶדַּב םֶלָשּוריִלְו
 ףָכָּ Yo :הָנְּכָשִמ םֶלָשּויִב יד לֶאְרְשְי .הָלֲאל י ּובֹּדנִתָה יהוטעיו
 אָּינַהְכְו אָמַע תּובְּדִנְתַה םע לָבָּ תַניִדְמ לכ חֵּכְׁשַהְת יִּד בֵהְדּו
 אָנְרּפְסֲא הָנְּד לָבָק"לב וז :םֶלָשּוְיִב יִּד םֶהַהְלֶא תיֵבְל ןיִבּדִנְתִמ
 ברְקְּו ןֹוָהיִּכְסַנְו ןֹוהְתָחְנַמּו ןיִרְּמַא ןירְכּדו ןיָרות הָגְד אָּפְסַכְּב אָנְקִת
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 -יִד אָלְכיִהְְִמ קַּפְנַה רַצָנְדַכּוְבְנ יד אָּפְסַכְו הָבַהְד יד אָהְלֲאתיב

 ּהָרְתַאְל םֶלָשּוריבְדיִ אָלְכיַהְ ךהיו ןּוביִתַהְי לבבל לבי םֶלָשּויַב
 יָנְזּוּב רַתְׁש הרהנ-רבע תַחַּפ יִנָתַת ןעַפ5 ס :אָהְלֲא תיִבָּב תַחַתְו
 וקְבְׁשז :הָמְִִִּמ וה 'ןיקיחר הָרַהִנ רעב יּ איכְסְרֿפַא ףןּוהְתָוְנְכּו
 אָהְלֲא-תיֵּב אּיָדּוְהִי יִבָשְלּו אָיְדּוְהְי תתפ ךֶד אֵהְלֲא-תיִּב תַדיִבְע
 דםַע .ןּודְבַעַתְדיד אמל םַעְט םיש מם :ּהָרְתַא-לע ןֹונְבִי ְּךַד
 תַּדִמ יד אָּכְלַמ יִסָכּנַמּי ד אַהְלַאתיב אָנְבַמְל ָּךֶלַא אָידּוהְי יבש
 אֶל לא אּיַרְבנְל אָבַהְיִתִמ אָוֲהָּת אָתְקְפַנ אָנְרַפְסֶא הָרֲהנ רבע
 ין 9% הלֲאל ו ןולעל ו ירא יד ןירות יִנָבּו ןָתָשַח הָמּופ :אָלָטָבְ

 := = ores אֹּוֲהְל םֶלָשּוריִבדיִד אָיִנַהָּכ רַמאֵמְּכ חַשִמּו רַמֲחו חַלָמ תא אמש

 -לכ יִ עט םיש למ: יהו -אָּבְלַמ חל ןלצְמּ אמש ּהָלֲאָל
 אָחְמְתִי ףיִקְזּו ּהָתיַּבְְִמ עֶא חַסְנְתִי הָנְד אָמְנְתַּפ אָנָשַהְי יד שנא

 הָמִת הָמָׁש ןְּכְׁשיִד אלא :הָנְד"לַע דָבעְתַי ול התו יהל
 ָָר אָהְלַאדתיּב הָלְּבַחְל הָיְנָשַהְל ּהלָי חלשות םעֶו ךֶלֶמלְּכ רני
 :דַבַעַתִי אָנְרַפְסִא םָעָט תַמְׂש שָוָיְרְר הנא םֵלׁשוְריִב יד

 דיה בק ןוהְתָנְנְכּו ינְזּוְּב רֶתָש הרֲהנ-רבע תַחּפ יֹתַּת .ןודפ3
 ןנְּב אָיִדּוהְי יִבָשְו< :ּודבע אָנְרפְסֶא אָמְנְּכ אָּכְלַמ שוָיְרִּד חלש

 -ןמ ּוללכשו נו יאודע-רּב הָיְרְכְו האב יגח תַאּובְנּב ןילָעַמּ
 :יִסָרַפ ְּךֶלַמ אָּתְשַשְחַּתְרַאְוי ׁשְויְרָדְו ׁשֶרֹוּכ םֶעָטִמּו לֵאָרְׂשִי הָלֲא םעט
 -תַנָש איה ירא חַריִ יהָתְלִּת םֹוי דע הָנְד הָתִיַּב יאיִציִשְוי
 אלל איִנַהָּ לֵאָרְׂשי-יִנְב ודבעַו% ס :אָּכְלַמ שיר תּוָכְלַמְל תש
 תֶכְנַחל ּובְרְקַהְויל :הָודֲחְּב הָנְד אָהְלֶא-תיַּב תַּכְנֲח אֵתּולְ"יְֵּב רָאְׁשּו
 הֶאְמ עֶּבְרַא ןיִרְמַא ןֿפאָמ ןיִרְכִּד הָאְמ ןיֶרות הָנְד ָהְלֲאזתיּב
 :לֶאְרְשי יִטְבָש ןָיְנִמְל רשע יִרְּת טָאְרָשְודלְּכלע א איָטַחְל ןילע יִריִּפְצּו
 אָהְלֲא ת תריבעדלע ןֹוהְתָמלֲחַמְּב אילו ןֹוהְתְנְלפַּב אנה ּומיִקֲהו 8
 -תֶא הָלונַהִנְב ׂשֲעופ ם :הָשמ רַפְס בֶתְכִּכ םֶלָשּוְריִב יד
 ייִולהְ םיִנֲהְּכַה יּורֲהַטְה יִּכיי :ןושארֶה שדְתל ירָשָע הַעְּבְרֶאְּב חסַּפַה

 6 5 136 53, id 13 | ל ®Var ןיִקיִתְר | 7 5 6 6 לֵבָּבְרְו אָהְלֲא דָבִעְל |
=e prb add |אָיְנַהְּכ | ז4 * 0 אָיְבְנ 6 73 סת | ל 6 + אָוָאיִבְנ |  Vars9  

exc nonn6 7,5 'תו ןירשע | < כעס  =Hויָצׁשְו | ל 68  lc Gp0 יצישו  
id 18 cet |r7lcQיִאָולְו  QMssרַשָע יֵרְּת הַר אוה | 6  vb | %% pps 

 הָאָּמַתְל | 19 2M55 + םֹוי | 20 * ץגז ּורָהַשַה | * 1 'לה.
Biblia. 
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 1 192 ארוע 6,5—5,8

 ועדי :אָּלְכ אָמְלָש אָּבְלַמ ׁשנְיררְל ּהנְּב ביִתְּכ הָנְדַכְו יִהֹולֲע ּוחְלש
 אּוָהְו אָּבַר אָהְלֵא ּתיִבָל אָּתְניִדְמ ּדּוָהיִל אָנְלואיִ אָבְלַמל אוהל
 אָנְרּפְסִא ְּךֶד אּתְדיִבעו לְתכְּב םֶשְּתִמ עָאְו ל ןְבֲא אָנְּבְתִמ
 אָנְרַמַא אָמְנְּכ לא איבשל אָנְלֶאָש ןידָאְפ :םֶהְדְּב חַלָצמּ אָדְבַעִּתִמ
 :הָללְכְׁשְל הָנְד אַנְרׁשֲאָ יְָנָבַמְל הָנָד אָתַיַּב םַעְט םכל שמ םהְל
 אָורְבְנ"יש בת יד ךָתועְרּוהְל םֶהָל אָנלֶאְש םֶהְתֶהְמִש ףַאְופ
 ומַה אָנְחְנַא רמְל אָנּוְביִתַה אָמָּנִתִפ אָמְגְכּוי ם :םהְׁשאָרְב יד
 תמר הֵּגְב אָנַה"יִּד אָתְוּב ןנָבו אָעְַאְ אמש האדיר ל יִהּודְבַע
 יִלןמ ןָהְלי :הלְלְכְׁשְ יִהָנַּב בַר לָאְְשיל למ ןָינש ןיִנָׁש הנ
 ַבָּביְלַמ רצָנְדַכּוְבְנ דָיְּב וּמַה בֶהָי איִמָש הָלֲאָל אָנַתָהְבַא ּוֵּגְרַה
 תנְׁשְּב רב ם :לֵבָבָל יִלְגַה 'הַמעְו ּהָרְתס הָנָד הָתִיַבּו יִאיּדְסַּכ
 הָנְד אָהְלֲא-תיב םַעַמ םש אּכלַמ שֶרָּ לבב יד אָּבְלַמ .שֶָרכְ הָרֲח
 רַצְנְדַכּוְבְנ יִּד אָּפְסַכְו הָבַהַד יִּ אָהְלַא-תיבדיד אָּיַנאָמ ףַאְו + :אגְבל
 קַּפָנַה לבב יד יאלְכיהל ומה לביַהְו םלׁשּוְריִב יד אָלְיַהְְןמ | קָּפְנַה
 יִּד ּהָמש רב \ ּוביָהיִו לבב יד אָלכיֵהוַמ .אָכְלַמ שֶרוָּכ ומה
 אָלכיְִּב ומה תֶחַאלזא אש אינאַמ יהלַא ו הל"רַמַא 15 :ּהַמָׂ הָחָּמ

 רעש יָא ם הָרתַא-לע אנְּבִתִי אָהְלֲא תיכו םֶלָשּוְריִ יד
 ןעֶּירעֶו ןיְרָאמּו םֶלָשּוריִב יִּד אָהְלֲא תיִבְדיִּד אּיִׁשֲא בֵהְי אָתַא ךּד
 תיֵבְּב רקַּבְתַי בָט אבְלמלַע ןה ןַעְכּול :םיִלש אל אָנְּבִתַמ
 םיִׂש אָּכְלַמ ׁשֶרֵּןַמיִ יֵּתיִא ןֶה ֵלָבְבּב יִּדי ּהָּמַת אָּכְלַמיִ א דג
 חלי הָנְ"לֲ אֵּכְלַמ תּועְרּו םֶלָשּוריִּב * ד :אָהְלָא-תיב אְגְבְמְל םַעַט
 אירפס* תיבְּבוּורּקבּו םעֶט םש "אבל שיר ז ןידאָּבי 6 ם :אָנילֲע
 אָתְריִבְּב אָתְמְחַאְּב חָכְּתְׁשִהו ;ילָבְבְּב הַמִּפ ןיִתַחֶהְמ יאיַזְנַג יד
 ס :הָנֹורְכְּד ּהּננִּב ביִתְּכְדוַכְו הָדֲח הָלְגְמ אָּתְביִדְמ יִדְמְּב יִּד
 אַהְלֶאתִּ םעֶט םש אָבִלַמ שְרִוָּ " אֿפלַמ שרוכְל הֶּדַח .תַנׁשב
 *ןילְבּוסְמ יֵהֹוְׁשֲאְו ןיִמְבּ ןיִחְבָדייִּד תא אָנְּבְתִי אָתִיּב 'םֶלשּוריִב
 אָתְלִּת לֶלִּג ןְבַאיִד ןיֿפְּבְרנצ :ןיתש ןימַא ּהָיְתּפ יש ןיֵּמַא 'ּהָמּור
 יִנאָמ ףאְו5 ּ:בֶהְיְתִּת אָּכְלַמ תיִּבְְוִמ אָתָקִפִנְו תֶדַח עֶאײיד ּךָּבדנְו
 9 *1 ּהיְנְבַמְל | * 63" | עס * 6 תֶהָמָש | ל Vגז םהישארב || זז סרַמאַמְל|
 צ2 * 9 הָאְּדְסַּכ | * גו ּהָמִעְו || 13 cf 83 | 14 * 6° 6,ז7 ּהָלְביַהְל | * 6%
 לָבבְּב | < 65% 4 20008006ג kat || 15 *0 לא  הָלא | ל Vaז5 תחַא | 17 ** קזל
 add | > 1 6 mlt MSS 6 621 יד | Cp 6, 1 ** prps אירפס יד איזנג | ל 41?|

 3 * nonn MSS "בדיד | ל-ל errp (prps יהשָאו) | < 1 ? ּהָּכְרֶא | 41 6 6 2
 - ו'ג
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 ןָנדֶמּו ןיִכְלַמ תֵקְזְנַהִּו אָדְרַמ אירק ְּךָד אָתְיְרק לד עְּנַתְו אָיַנֶרְכִּ
 :תַבְרְחָה ד אָתְירַ היד-לע אַמְלֲ תַמּוידְןִמ ּהּנְּב בע רּוּדַּתְׁשֶאְו
 הָיַרֹׁשְו אָנְּבְתִת ְךֶד אָתָיְרִק ןה יד אָכְלַמְל הָנְחֹנֲא ןיִעְרוְהְמי<
 אָמְגְתִּפז ם ְּּדָליִתיִא אָלאָרַהנ רבב | קֶלָח הָנ לבקל ןּלְלְבּתְׁשִי

 יה ןוהְתְוְנּכ רָאְׁשּ אפ ישמשו םעֶט"לֲעְּב םּוחְלע אָכְלַמ חַלש
 ןותְתלְׁש יד אָנְנְּתְׁשִנ 8 :תַעְכּו םָלֵׁש הָרֲהנ"רבע רָאְׁשּו ןיָרֲמְׁשְּב ןיִבְתָי
 יִד ּוחַֿב שהו ורקבּו םעֶט םיִש יִנַמּופ :יִמָדַק ירק שָרָּפַמ אָניֵלע
 רּדַּתְשָאְו דַרְמּו הָאָשַנְתִמ ןיכְלַמ-לע אָמְלע תֶמוידִמ ְּךֶד אָתירְק

 רבע לָכְּב ןימיִלׁשְו םָשּולע וה ןיפיקה ןיִכְלמּואי :הּב"דְבעֶתִמ
 אָכטַבְל םַעְ ּומיִש ןעֶּכ*ז :ןוהָל בֵהְוְתמ ּךָלֲַו ָֹלְב הָּדִּו הָרֲהְ
 ןיִביהְזּו םָׁשְּתִי מעט יִּנִמדדַע אֵבְּבִתַת אֶל ּךָד אָתְורקְוְךֶכֲא אירְבָ
 ם  :ןיִכְלַמ תקָזְנַהְל אָלְבַח אֵגְׂשִי הָמְל הָגְּד"ִלַע רֶּבְעמְל לש וה
 דָדְ יִרָק אָכְלַמ אְּתְשִׁשְחּתְרַא יד אְנְְתְׁשנ ןְנְׁשְרַפ יֹדְוִמ דא
 איְּוהְי-לע .םֵלְׁשּוריִל ּוָליֵהְבִב ולא ןוָהְתנְנְכּו אָרְפַס יׁשְמׁשְו יִסּוָחְר
 ס | לִיָחְו 'עֶרֶדָאְּב מָה ּולטַבּו

 דע אָלְטַּב תָנֲהַו םֶלָשּוְיַּב יִּד אָּהְלאדתיַּב תַדיִבע תַלֲמְ ןידאָּבִי+
 ּפ :סֶרְּפיִדלַמ שירד תּובְלַמְלי ןיֵתְרַּת תנש

 אַיִדּוהְילָע 'אּיאיְבְנ אֹוּדע-רַב הָיְרַכְזּו יהאיַבְנ יּנַח יֵבנְתָהְוי 5
 ּומָק ןיָדאָּב כ :ןֹוהיֵלֲע לַארְׂשִ הָלֲא םֵׁשְּ םֶלְׁשּוריִבּו דּוהיִב יד
 אָהְלֶא תִיַּב אָנְבְמְל ויְרָשְו קָצוְידרְּב עשיו ָאיִתְלַאשרַּב לבְבְרְז
 -ּהַּפ ם :ןֹוָהְל ןיִדעסְמ אָהְלֶאְיִד הָיאִּיַבְ קמו לשר יד

 ןוָהְתנְנְכּו ינְזוְּב רתָשּו הָרֲהנירְבְע תַחּפ ינְּתַּת ןוהילע הָתַא ּהָנְמִ
 הָנְד יאְָנְרְׁשֲאְו ֹאָבְבִל הָנָד אָתָיּב םֵעְמ םֹכָל םֶׂשְְוִמ םהָל ןיֵרְמָא ֹןֵכְו
 "יד אּורְבְג תָהָמַׁש ןונָאןמ 'םהל אָנְרַמִא אָמְנְּכ ןיִרָא+ :הָלְלכַשְל
 ולטבאלו אַיִדּוהְי יבָשדלע תֶוַה םההְלא ןיעו5 :ןונְּב אָנְיְנִב הָנְד
 : :הָנְדלַע אַ ןּוביתי ןידָאְו ּךַהְי ׁשְנְיְרְדְל אמעטדדע ומָה
 יֵנְזוּב רֵתְׁש הָרָהנירבַע תֶחַּפוינְּתַּת חַלְׁשייְד אָּתְרַגא ןָנָשְרּפ5
 אָמנִתּפד :אָּבְלַמ שירר" הָרֲהנ רֶבֲעַּב יִּד איְכְסְרִפִא ּהַתְנַנְכּו

 16 6 2,20 68 5 הירושו | 23 * 68 + םעט לֵעְּב | ל טגז9 ערדאב || 24 8
 ®hic incip cp 5 | ** Var ךלמ שוירד תוכלמל | סק 5, ז * 0 איִּבְנְתַהְו | * 0

aut NN), cf 68) | 3 * prpsאיַאיָבְנ  AM (VarS6 60: סמו | 5 6 =  Nea), 
 ּהָתונכו 616 | * 6 אֵנְבָמְל + 2 || < 1 קזמ אָנְרְׁשַא | 4 ע = 48; 68 68 ּורָמֲא.



 1190 ארזע 4,15—3,13

 םַעָה יֵכְּב לֹוקְל הָחְמִׂשַה תַעּורְת ילּוָק םיריּכמ םֶעָהי ןיִאְוי :לוק
 ּפ :קוחְרַמְלירַע עַמְׁשנ לוָקַהְו הָלֹּודְג הָעּורְּת םיִעיִרָמ םֶעָה יִּכ

 הָוהיל לָּכיַה םיִנוּב הָלּוּגַה יֵגְביִּכ ןָמָיְגְבּו הָדּוהְי יִרָצ ועָמָשּיַוי 4
 םֶהָל ּוךְמאיַו תובָאָה יֵׁשאָר"לאְו לָבְּבְרְזלֶא וניו :לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא
 ימימ םיִחְבְ ּונְחנֲאו אל םֶכיַהְלאַל שורד םָכָכ יֵּ םֶכָמַע הָנְבִנ
 ַעּושִיְו לָבּבְרֶ םָהְל מאיו :הָפ ּונְתא הָלעמַה רושא ףלמ \ ןּדַח רַסֲא
 ּוניִהלאָל תיַּב תוָנְבל ּונְלו םֶכְלְאל לֶאְרְשִיְל תּובָּאָה יׁשאָר רֶאְשּו

 שרק ֶלה נצ רשאכ לאָרְשִ יהלֶא היל הָנְבַנ דִי ונָחְנַא לכ
 םָתֹוא םיִהָלְבְמּו הָדּוהְי-סַע ידי םיּפַרְמ ץֶרָאָה םע יֵהי ּפיָלַמ
 למ שֶרוָּכ יַמְלְּכ םֵתָצִע רפָהְל םיִצְעוְו םֶהיִלֲע םיִרָכְמְו :תֹונְבִל
 :סָרְפ ךָלָמ שורד תּוכְלַמ"דֲעְו סר

 יִבְשְ"לַע הָנֶטׂש ּובְתָכ ֹוָּוכְלַמ תֶלִחְתּב שּרָוָשַחֶא תּוכְלַמְב
 תָרְרְתִמ םֶלָשְּב בתָּכ יאָּתְששְחַּתְרִא יִמיִבּודו ם | ::םָלְׁשּויִו הָדּוהְי
 ןותְשּנַה ֿבְתְכּו םָרפ ּךְלִמ אְּתְׂשַׁשִחַּתְרַא-לַ וָתֹוָנְּכ רֶאְשּו לָאְבִט
 יִשָמָשְו םַעְטד לַעְּב םּוָחְרי ס "תיִמְרַא םֶגְרְתִמּו תיִמָרֲא בּוְתְּב
 :ַאָמְַּכ אָבְלַמ אָתְִׁׂשִחַּתרַאל םלשורי-לע אָדֲח אָרָּנַא ּובְתַּכ אפס

 איני ןוָהְתְְּכ ראשו ארס ישמשו םעֶמִלעְּב םִחְר יָא
 יאָוהָּר איִכְנַשּוש אָיְלְבַב יורא אָיְסְרֶפַא לפרט איְכְתַסְרַפֲאּ
 ומה בֶתוהְו אָריִקִיְו אָּבַר רַּפַנְסֲא ֵֹלְנַה יִּד אַמֲא רָאְשּוופ :אָיְמְלֲע
 גשר הָנְוי הם  :תֶנָעְכּו הָרַהְנְזרֶבִע ,רֶאָשּו ןירמש יד הָיְרְקְּ
 שנא 'ּךיְרְבַע יאָּבְלַמ אָתְשָשְחִּתְרַא-לַע יִהולֲ ּוחְלָש יִּד אָּתְרַּנֲא
 קל יד איִדּוהִי יִּד אָפְלַמְל אוהל ג עיד :תֶנַעְכּו הָרָהְנ-רְבַע

 ןְב יאָתְׁשיאָבּו אָתְְרַמ אָתְירק םֶלָשּויִל ּותֲא אני תל
 ןָה יד אָּכְלַמְל אָרֲהָל עילי כי :'וטיחי 'אָיַשִאְו 'וללָכשא ירש
 ןּוְּתְני אֶל להו וֵלְב הֶּדנִמ ןְלְְכּתְׁשְי אָיִרּושְו אְָּבְתִת ךֶד אָתְיִרק
 אָנְחַלְמ אָלְכיַה חַלְמיִר לָבְִילָּכ ןעֶכיי :קזְנַהְּת םיִכְלַמ םֶתְּפַאְו
 אָנְעַֹוהְו אָנָתַלְׁש הָנְדלַע אְזחָמְל אָנָל ךיִרַאדאָל אָכְלִמ תְרעְו
 רַפְסְּב חַּכָשַהְתּו ְּךְתָהַבֲא יד אָּנְרְכְד רַפְסּב רֶקַּבִי יד5 :אָּבְלַמְ
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2,70—3,12 ESRA 1189 . 

 םיִרְרְׂשְמַהְו יםָעָהְְןִמּו' םִיוְלַהְו םיִנָהְּכַה ּוָבְׁשוזי פ :הֶאַמ םיִנָהְּ
 ס | "םֶהיִרָעְּב לֵאָרְׂשִילְכְוי םֶהיֵרֲעְּב םיִניִתְּנַהְו םיִרְעושהו

 םעָהיּופְסֶאַַו * יםיִרְעָּב לֵאָרְׂשִייִגְבּו יעיִבְׁשַה ׁשֶדֲחַה עניי 3
 םיִנֲהְכַה ויָתֶאְו קְצֹודןָּ עושי קיי :םִלְׁשוְרוהלָא דָחֶא שיִאְּב
 תולה לארי יִהְלֶא חְֵּזִמ-תֶא ּונְבִיַו ויָחָאְו לתל לבב

 תולע לק pny יתוצראה יִמעֶמ םהילע יהָמיִאְּב יב -רתְנּוְכְמדלע
 יתלעָו בּותְּכַּכ תוָּבְסַה גַח"תֶא ּושעַיַ+ :בָרעְלְו רֶקְגל תולע הוהיל
 תלע ןכייֵרֲחַאופ למי םוידרַבּד יֹטֵפְׁשִמַּכ 'רָפְסִמְּב םיְּב םָנ
 הָבָדְנ בָּהִנְתִמ לָכְלּו םיִׁשָּדְקִמה הָוהְי עמלו םיִׁשְרֲחָלְו ריִמְּת
 הָוהיל תולע תולעהל ּולֲחַה יִעיִבָשַה שֶרֶחל דָחֶא םממ6 :הָוהיל

 לְכֲאמּו םיִשְרָחְלְו םיִבְָהל ףָכּונְנז דפי אל הָוהְי לכה
 םִי"לֶא ןּונבְלַה"ןִמ םיִנָרֲא יִצָע איֵבָהְל םירצלו םיִנדַל ןְמׁשְו הָּתְשְמּ
 םָאֹובְל תינְׁשַה הָנְׁשִבוי ס :םָהיֵלֲע םִרְָּדְלַמ שֶריִּכ ןֹנְׁשרְּכ אופי
 לָאיִתְלַאָשְרִ לבב ולַאַה יִנָשַה ׁשֶדֹחְּב םֶלָשּוְריִל םיִהְלֲאָה תיא
 יִבְׁשַהַמ םיִאְבַהלְכְו םַוְלַהְ םיִנֲהכַהוםָהיֵחֲא רֵאְׁשּו קָדְצֹוידןְּב עושיו
 -לע תצנְל הָלְעַמְו הָנָׁש םיַכְׂשֲע מ םָיולַהתֶא ודימעיו םֶכָשּוְִי
 -יִנָּב ויָנָבּו לֶאיִמְְק ויָחֶאְו ויְנָּב עושי דָמעיַופ :הָנהְידתיַּב תֶכאָלְמ

 נח גב םיָהלֲאָה תיִבּב הָכאָלֶּמַה 'השע"לע חצנְל ָסָאְּכ "הוה
 הָוהְי לָכיַהְתֶא םיִנּבַה .ּודְסָיְו :'םיולה םָהיִחאְנ םֶהיִנְּב
 םִיַתלצִמּב ףֶסֶמינְּב םִיולַהְו תֹורָצְצֲחַּב םיִׁשָבלִמ םיִּנָהְּכַה 'ּודיִמעיַו
 תַדוהְבּו לָלַהְּב וניו: :לֶאְרָשודרְלמ דיִוָּ יודע יהוהְידתֶא טלה
 הָעּורְת ּועיִרַה םעָה"לָכ לֵאָרְׂשִילַע סח .םלועלדיב בוט יִּכ הָהיל
 םיולַהְו םיִנֲהְּכַהִמ םיֵּבַרְוי :הָוהְיתִיְּב דסוה לע הוה לְלַהְב הָלּודְנ

 הז ֹוְְּב ןוׁשאַרָה תִַּבה"תֶא אר רֶׁשֲא יםינקְַה תֹוֲאָה ישארו
 םיִרָהְל הָחְמַשְב הָּורְתִּב םיִבַרְו לד לקְּב םיִכּב םֶהיֵֹיֲעְּב תִיַּבַה
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 1188 ארוע 69—2,45

 -ינְבי46 :יבּוקע יג הָבָנֲח"יגְב הָגָבְל"יגְּבפ :ןוִדפ יֵגְּב אָהָעיִסיִנְּ
 "יג הָנֲאָר יב רַחָנינְּב לְנִדיגְבי :ןָנְח יֵנְּב ילְמׁש"גְּב יבְגֲח
 ינְביפ :יִסְב יֵנְּב חָסֶפְדיִגְב אָנַעיגְבפ :םָמ יִגָּב אָדקְניִנְּב ןיצר
 יגָּב אֵפּוקֲח"יִגְּב קּוְּבְקביַנְּבפי :'םיִסיִפְנ יִנָּב םיִנּועָמיִנֶב יהָנְסַא
 יִנָּב סוקְרביִגְּב5 :אָשְרח ינְּב אָדיִחְמיִנְּב תְקְצַבִיִנְב5< רוחְרַ
 :אָפיִטח יִנָּב חיָצְנ יֵנְּבצ :חַמָתיַנְּב אָרְסיִס

 -ינב :יאָדורְפ ינַּב יתָרָפַַהיִנְּב יטסדינְּב הָמְלְש יב יִנֶב5
 תַרָּפ יִנב לטיב הָימַּפְש יב ל יִנָּב ןוקרדדינְב הָלעְי
 תֹואַמ שלש הָמלְׁש יִדָבַע יָנְבּו םיִניְתְכַה"-לכֿפ :ייִמָא יֵנְּ יםיָבָצַה
 בָרְּכ אַׁשְרַח לת למ .לתמ .םיִלעָה הלאו ם :םִָנְׁשּו םיִעָשּת

 :םה לָאְרְשִיִמ םָא םֶעְרְַו םְתֹובֲא-תיּב דיִַּהְ ּוכְי אל 'רמא א
 ס :םִיָנְׁשּו םיִשָמְח תוֶאַמ שש אָדקְנ ינְּב היְבּוְמדיִנָב הָיְלְדִיִנְּבִ

 חקל רַשַא ילזרב יב ץוקה ונְּב 'הָיִבַח יֵנְּב םינתַכַה ינָבְמו
 םֶבָתַכ ּושָקְּב הלא :םָמְׁש-לע אָרָקו יהא דָעלָּגַה יֵלְוְרַּב וב
 אָתְׁשְרִּתַה רָמאיוג :הָּנהְּבַהְמ לאני ּואַצְמְנ אלו םיִשֲתיְתַּמַה
 :םיִּמְתָלּו םיִרּואְל ןָהֹּכ דֹמֲע דע יםיִׁשְַָה ׁשֶרָקַמי ולכאודאל רֶׁשֲ םֵהָ
 רבל 6s :םיִשָש תֹואַמ-שלְׁש םִיַּפְלַא אובר עֶּבְרא דָחֶאְּכ לָהְקַהלְּכ 64

 םיִׁשלְׁש תֹואַמ שלש םיפְלא תֶעְבָש הלא םֶהיֵתְהַמאְו םֵהידב
 תֹואמ עֶבְׁש םָהיֵפּוס% :יםִיָתאָמ יתֹורְרְשְמְו םיִרְרָשִמ' םֶהָלְו הָעְבִשו
 עְּבְרַא םֶהיֵלַמג ל :הָׁשַמֲחַו םיִעָּבְרִא םִיָתאָמ םֶהיֵדְרִפ הָששְו םיִשלש
 ס = :םיִרְׂשֲעְו ֹוֲאַמ עבָׁש םיֵפָלֲא תֶׁשַש םיִרמָח הָׁשְמֲחַו םיִשלֶש תֹואַמ
 ּובְּנְתִה םָלָשיִרִִּב רֶׁשֲא הָנהְו תיִבְל םָאֹובְּב תובָטָה ישאְרְמּו*
 הָבאָלְמַה רצֹואְל וגְתָנ םֶתְכְּבִפ :ֹונֹוכְמ"לַע ְיִמֲעַהְל םיִהלֲאָה תבל
 תֶגְתָכְו םיִפָלֲא תֶׁשֹמֲח םיָנָמ ףָָּכָוףֶכְָו תואָּבְר"ִׁשִש םיִנֹומְּכרּד בָהָ
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2,144 ESRA 1187 

 יִשְנַא> ם  :הָשלֶשּו םיִרָשָע הֵאַמ יםֶחְלְדתיִב יִנְּביי ם :הָׁשמֲחַ
 םיִרָשְע הָאמֹי תֹותָנַע "יִשְבַאּה אם : יהֶׁשְׁשְ םיִשְמְחי 'הָפטְנ
 תירקיַנְּבפ ם :'םִיָנְׁשּו םיִעְבְרַא" יתָוָמְוע נבי ם :הָנמְׁשּו
 ae 5 2 *הֶשלֶשּו םיִעָּבְרַאְו תֹואַמ עבש תורָאְבּ הֶריִפָּכ יםיִרֲ

 האַמ סָמְכִמ יִשְנַאד סם :ידָחֶאְו םיִרְׂשֲ תואָמ שש" ענו המרה
 םיִרָשָע םִיַתאָמי יֵעָהְו ילָאתיב יׁשְנַאפ ס םִיָנְׁשּו םיִרָשָע
 הֶאְמ יׁשיבְנַמ יִנְּיפ :םִיָנְׁשּו םיִׁשִמֲח ֹובְנ יגְּבלפ ם : יהׁשלׁשּו

 םיִשָמַח םִיָתאָמ ףָלֶא רֵחֲא םֶכיֵע יִנְּבַי* ם :הָׁשְׁשְו םיֵעִמֲח
 לליגְּבנג ם :םיִרְׂשעְו תֹוִאמ שֶלָׁש םַרָח ניי ם :הָעְּבראְו
 שֶלְׁש ֹותְרְי יִגְּגצ ם :הָׁשִמֲחו םיִרְׂשֲע תֹואַמ עֶבׁשי ֹונֹואָו דיִדָח
 ׁשֵשְו םיִפָלַא תֶׁשְלְשי הָאָנְס יִגְּבפ ס :יהָׁשְמֲחו םיִעְְּרַא תֹואַמ
 ס :יםיִׁשלׁשּו תֹואַמ

 :יהְׁשלׁשּו םיִעָבַׁש תֹואַמ עשָּתי עושי תיִבְל הָיעַדי יֵנְּב םיִנֲהְּכַה5
 ףלא רּוהְׁשַפ יב ם :םִינְׁשי םיִשָמָח ףלא רַמָא נבל ם

 ם :ירָׂשְע הָעְבְשְו ףֶלֶאי םרֶח נפ ם :הָעְבְׁשְו םיִעָּבְרִא םִיַתאָמ

 ם :הָעְבְראְויִעְבש יהנודוה יגל ילאימדקו שגב םיולה =
 :יהָנמְׁשּו םיִרָשָע האמי ףָסֶא יִנְּב םיִרְרְשְמַהְיי
 ינּב בּוקַעדיִנְּב ןֹמלַטינְּב ל רַטֶאדיִנְּב םָלְׁש-יִנְּב :םירעָשַה יב

 :"הַעְׁשְתְו םיִׁשלְׁש האמ" פה יבש יִנָּב אֵטיִטֲח

 סקיי תוְעְבט יב אָפושחייִנְב אָחיִיינְּב םניִתָנַ
Nerw-21. 22 = א 26: = הָפֹטְנּו םֶחְלְדתיִב ישָנַא 188 | ל 67 5,18 טוס  

gar 116 | = GPA 5,18; 55 | 23 567 5,18 viol | ® 65% 158 | 24 5% N28 
om, 6* = 4 67 142 | 25 * N29 60% ¢,1965% 5,18 'עדתיִב יִשְנַא | ל 65  

Day) | © 65% 5,20 +- oi Xadiagan kal Aupidiotא6  VarSל 16  | ‘JN GHvioi 
 422 | 26° N30 65* g,20 JN 6X vioi | ל 67 623 || 28 * Or לֶאְתיִב |
 b GBA 521 om || = א 32: 123 67 5,20: 223 65% 52 || 29 ™ N33 1בָנ יִשְנַא

om 6" = 21; "5 6F 5,21 Neaigag GA30 א  | om, GF 5,21 =Aרַחֶא, 65*  
Owes | 31 °° 65% om || 32 id | 33 = N37: ™ 721 67 5,22: 750,טוסו  

N38: 3930,65 5,22: 245, א 6% = 4 | 35 7  °° MM | 34 = N36:65% =  
 65 5,23: 3301, 6+ 3330, 6"= 41 | 36 * GPA 5,24 + 66 ד006 ט1006 2090066 ©

Ag72 N39 67 5,24 = AM | 37 "7" 6° 5,24: 269 || ל-5 65 872  Avacag 

N43א 42 = 48 || 40 * םצס 1 6  SF64% א 40 = 41 | 30 °° 65 5,25: 217  
 לֶאיִמְדְקְל 65 5,26 .v) !ףשסט6וש) 6050 \סט 6.* kai KabuwmAou 65" (ט. !ףטסט)

ma 65* (K) kai Bévvov kai Zoudiov: prpsהָוְרזהל  Nל-*  || KeounAא.  
N44 6* 527: 148, GN]הל יּונָבְל; 6 = 4 | 41 = ' velיִנָבְל קל  

 42 551 6 א 45 GPA 5,28 םירעשַה =*6  41 | * >א | = א: 8
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 ףסכְ בָהְזל ו 7 םיִרֲחַא םיִלָּכ הָרְׂשְעו תֹואַמ עּבְרַא
Tir 

222 ee 

 םיִלעֶה הניִדְמַה ינְבו והלא 2 4D :םלשיהיל לָבָּבִמ הָליגַה
 בוש לבבל לֵבְּב-למ ירוצְנְדכּובְנ הָלְנָה רֶׁשֲא הָלּוגַה יִבָשִמ
 הָיְמֲחְנ עּושי לַבְּבַרְו"םע אָּב"רְׁשַא :וריעְל שיא יהָדּוהיִו םלשּוריל
 יהנעב יסּוחְר יִנגַּב ירָּפְסִמ ןשלְּב יִכְּדְרמ יהילער יהָיָרְׂש

 םיִעְבש הָאמ םֿלַא שפרפ גבי ס :לֶארְׂשִי םע שנא רֿפסִמ
 ינְּפ ס :םִיָנׁשּו םיִעָבְׁש es ׁשֶלָׁש הָיְטַפָש יִנְּב< ם ::םִיָנׁשּו
 ינבל בָאומ תַחפ"יגב5 ספ :יםיִעָבְׁשְו הָשְמַח תֹוֲאַמ עֶבְׁש חַרֶא
 םליֵע יִנְּבִ ם רָשע ie תֹוִאַמ הגש םִֿפְלַא יבָאוװ ַעּושַי
 םעְּבְרְַו תֹואַמ עָשְּתי אּותז יִנָּב* :הָעְּבְרַאְו םיִׁשַמֲח םִיתאָמ ףלֶא
 יב ינְּבס ם :םיִׁשָשְו תואמ עֶבָש יִכז ינְּבִפ ם :'הָׁשִמֲחַו
 םיִרָשָע תֹוֲאַמ שש" יֶבַב יִנְּב8י ם :לםינש םיִעָּבְרַא תֹואַמ שש"
 ס :םְגְשּו םיִרָשָע םִיָתאָמ ףֶלֶא דָנְוַע ינּבצ ם :יהָׂשלְׁשּ

 פלא יב יי ם ייהָשָשְו םיִשָש תואַמ שש" מינא נבי
 :יהָעְּבְרַאְו םישָמְח תואמ עבְראי ןיִדָע יֵגְּבפ סם ייהָששְו םיִשָמַח

 שֶלָשי יִצב יג ם ::הָנֹמְׁשּו םיִעְׁשִּת הָּיְקְזִחיִל רָטְטִיִנְּבי" ם
 פ :רָׂשֲע םִיַנְׁשּו הָאַמ הָרֹי יִנְּבִצ ם :יהָׁשלׁשּו םיִרָשָע תֹואַמ
 םיִעְׁשִּת רָּבִנ נבי סם :'הָׁשלְׁשּו םיִרָשָע םִיָתאָמִי םָׁשְח יִנְּבִפ

rr 16 6 2,13 60 1,11 6" 11 = | ,(א =) ספ 2 = אם 7 6--738 et 6 
  7ז * Kרּוצָנדכּובְנ 0 א 6 רַצְנ- || * א 6 הדוהילו | 2 *16 א | 6504 45--57

  )6 5,8 Pngaiou 677 Aepiou) et ins 6הימער  IcN 7ל || ( )65 5,8 Zapaiovהירזע
 א 7 6! 58 םּוחְנ % |  > 6 58; sed 61 = 4א 7 6% 58 יִנֲמֲחַנ | < א 7 תֶרָפְמִמ :
65 ‘Poeipov cf 6#° || > GBA 58 (cf 6) + שץ rponrouuévwv atrdv || 5 7 יא 

 : 1לל א |  6% g,rr aT; 6-= 4א זז  GF 5,10: 652 65* 756 | 6 316זס
2818 65 5,11: 2802; sed 692 = 4 | 8 °° א 13: 845 || זס * א 15 יונְָב 5% 

 ; N 65% 648; sed 6" = AM | rr °° N16: 628 65 5,13: 633לל | 4 = 5,2
sed 6% = fl || 12 °° א 17: 2322 65 5,13: 1322 6% 3622 67 2272 || 13 °° N18: 
667 65 5,14: 37 6* 647 6" = A | 14 °° N 19: 2067 65 5,14 2606 GAL 2066 || 

 , 20: 655 67 5,14: 654 65* = 41 | v 16 65* 5,15 vioi Atnp EZexiovא 5 15
 קס;  KeAav kai AZnrag 67 vioi AZapou 432, v 16 vioi Avveic 101 0101טוסו

sed 6-= 4 | 17 = ;א 23: ** א 324 6595 5,16= 4 || 18 א 24 ףיִרָח 6* 
5,16 Apaigpoupel® 112, 5% Apceigoupeld numer deest, 6"= 41 | 19 = א 22; 

N ™ 328, 6 deest, 5 16 = 4 | 20 N 25 67 5,16 ןועְבַּג 6 om 65% 5,17 + 
vioi Batrnpoug 3005. 
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 554. .NEHEMIA הימחנ ארזע

 יֿפמ הָנהיירַבְּד תילְכְל סַרֶּפ ךְלֶמ שֶרוכָל תַַּא תנָשְבּוי 1

 -לָכְב לוקרֶבְעִ "למ ׁשֶרָכ םור-תֶא הָהְ ריעַה הָיְמְי
 תֹוְכְלְמַמ לפ ספ ְֶּלַמ ׁשרָּכ רַֿמָא הכי :רֹמאָל בָּתְכִמִּב"םגְו ותּוכְלַמ
 תב ולתוְנְבל לע דקָפדאּוהְו םִיָמָׁשַה יֵהלֲא הָוהְי יל ןַתָנ ץֶרָאָה
 לַעְְ מט ויָהְלֶא יה מעלָּכִמ םֶבָב"וִמ :הָדּוהיִּ רֶׁשֲא םַלָׁשּוריִּב

 איה רֶׁשֲא .תומקמה-לָּכמ רָאְּנַה לכ משגרי רֶׁשֲא םיִלֲאָ
 "םע הָמַהְבְבּו שּוְכְרְבּו בָהְזְבּו ףָסַכְּב ֹומֹקִמ יִשְנַא הואְׂשני םשדרנ

 תֹובָאָה יֵׁשאָרּומוקופ = = :םָלָׁשיֵּב רש םיִהלֲאָה תיל הָבְּגה
 וחּור-תֶא םיִהלֲאָה ריִעַה לכְל םִיָלַהְו םיִנֲהְכַהְו ןֹמנְבּו הָדּוהיל
 ּוקְּזַח םָהיֵתְביִבְס"לָכְוֿפ :םָלָׁשּוריִּב רֶׁשֲא הָוהְי תיִּבדתֶא תֹוֹנְבְל תֹולעל
 -לַע לךבל תֹונְּנמַבו הָמָהְּבַבּו שּוכְרֶּב בֵהּוּב ףַסָבילְבְּבי םֶהיֵדיְב

 רשֲא הָוהייתיִב ילָתֶא איצּוה ׁשֶרכ למה ם ::בנְתה"לָכ
 ׁשֶרוכ, םַאיִצמו* :ויָהלֲא תִיֵבְּב םֶנְתִיַו םַלָשּוָריִמ צָנדכּובְנ איצה
 :הָרּוהיִל איׂשָנַה רַּּבְׁששְל םרֶפְסיַו רֵבוּנַה תָדְרְתַמ י"ל סרֶפ ְךֶלַמ

 ףֶלֶא ףָסכילְטְרנא םיִשלש בָהָז יִלְטְרֲא םָרָפְסִמ הָלָאְופ ם
 םיִנָשִמ ףָסָכ יֵרופְּכ םיִשלְש בָהָז יֵרֹופְּכיי :םיִרְׂשֲעְו הָעָשִּת םיִפָלֲחַמ

In libro Esra ubique 6 = ם0סק a, 67 = versio Luciana huius libri; 

68 = Edbp ₪, 678 = vers Luchl | Cp r, 1 2Ch 36,22 6°“ 2,1 67 2,ז יִפְּב | 
3° 6% 2,5 67 2,3 + 6¢ rpoovucira, rod ropevdflvat [| ל 2Ch 36,23 ,הוהי 
65% 2,5 67 2,3 dru, 65%8 1,3 6FB 1,3 kai 0%0ד) | 6 *% 1 6 65* 28 6 6 

 |  4ברל תוובְדָנַבּו (טטפק  1 prb 6 65 2,8 67 2,6ל-ל | ( acctףָָּכַּב לַּכַּב (טפ
 רֵצַּבַׁשְׁשְל  | "8 mlt MSSריִסַה )68 2,9 ןג6דמ\ץ0צ6ש, 6%67 2,7 ן\6דע6ץא6ע) +15 7
(id postea); 65 2,11 02000ן00006ק 6% Zavog ... 6% 18 20000 ...in al 
codd forma nom graec variatur; cfad ICh 3,18 || ro crrp, 1 frt (cf 68 2,12) 

 ₪  sed numeri (v gs) in 6 et 6 varii sunt, item summae (v 11) inםִיַפְלַא;

(2499 seu 4499 pro 5400) et 6 (5469), in 67 summa deest. 
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 עיִקְרָה רַהְזּכ ּורָהְזַי םיִליֵכְׂשַּמַהְו
 :דעְו םֶגועְל םיבָכֵּּכ  םיּברָה יֵקיְִצַמּו

 ּוְמֲטְשְי ץֶק תע-רַע רַפַּפַה םֶתֲחֹו םיִנָבְּדַה םֶתְס לאּיַנָר הָּתַאְו+
 :יתַעַָּה הָּבְרַתְצ םִיִּבַר

 הָּנַה רָחֶא םיִדְמֹע םיִרֲחַא םִיָנַׁש הָגַהְו לאנד יָנֲא יִתיִאָרְו
 םיִנָּבַה שובל ׁשיִאָל רַמֲאוֿפ :רֶאְיַה תַּפְׂשְל הָּנָה דָחֶאְו ראָיַה תַּפׂשְל
 דתֶא עֿפׁשָאו :תֹואְלּפַה ץֶקי יֵתָמרַע רֶאְיַה יִמיִמְל לַעָמִמ רַשַא
 ולאמָשּו דגמי םֶרַו ראיה יִמיִמְל לעַמַ רֶׁשֲא םיִַּּבַה שּובְלּושיִאָה

 תוֶלַכְכּז יְִָנ םיִדעוְמ דעומָל כ םֶלעָה יְֵּב עבו םומשַהלֶא
 ןיֵבָא אָלְו יִּתְעַמָׁש יגאו* | = :הָכֲאלָכ הָנָלְכִּת שמעיד ץפנ
 םיִמְתְסיִכ לאָיַנָּד כ רֶמאַנפ ּהָלֶא תיִרֲחֶא הָמ יֵנֹדַא הָרְמָאְ
 םיּבר ֹופְרָצְוּונָּבלְתיְו ּוררָּבִתַיפ :ץק תעירע םיִרְבְּדַה םיָמְתֲחו
 תעמוייי ּוניִבְו םיִליִּכָשַּמַהְו םיֶעְׁשְד"לְּכ ּוניֵבָי אָלְו םיִעָשְר ּועיִׁשְרהְו
 :םיִעָשְתְו םִיַתאָמ ףֶלַא םיִמָי םמש ץּוקָש יתָתָלְו דיִמָּתַה רָקּוה
 :הָׁשַמֲחַו םיִׁשלְׁ תֹוָאַמ שלש ףלא םיִמָיְל עיִּגַיְו הָּכַחְמַה יִרָשַאי>
 :ןימיה ץקל לרגל דֹמעתו יַחּוְגְתְו ץסל" ל הָתַאְו

 | קז תֶעְרֶה הָניֵּבְרַתְ) < 6 | 6 69 רַמאָו | 7 -* 16 6 ץפנ דִי תולְכְכְו = 4
vrs add | * l frt 6 0 Jnl? | 13 ** 60 (kai) avaravov; 60 + ér1 

ip (efow) fAuépat (kai pat) eig davarAipwowv 0טעד6006\6 || ל 6 éri thv 

béEav cov. 
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 :שָרְק תיִרְּב יבול ןֵבְיְו בָׁשְו הֵׂשֲעְו ׁשֶדֹוק-תיִרְּב-לַע םעֶזְו בֵׁשְו
 ּנַתְנְו דיַמָּתַה ּוריִסַהְו יוועַּמַה ׁשּדקְמַה ּולָלֶחְו ודמעי ּונָמַמ םיָעֹרזז
 יָהלֲא יעדי םעו תוקלַחּב ףיִנֲחָי תיִרְב יִעיִשְרַמּוי* :*םמשמ ץּוקשה
 הָבָהְלְבּ בֶרֲחְּב ּולָשְכְנְו םיִּבַרְל ּוניִבָי םָע יִליִכְָשַמּו5 :ּוְשָעְו ּוקזחי
 םהילע ול טַעָמ רֶזע ּוָרְזַעַי םֶלָשְּבַהְבּוא :'םיִמָי הְָבְבּו יִבְשְּב
 ררְבלּו םֶהְּב ור וָשָכְ .םיִליִכְׂשמַה- ןמו5 :תוקלקלחב םיִּבַר

 מַה ונצְרִכ הׂשְעְוי  :רעומל דועייּכ ץֶק תעידע ןּבללְ
 הילָצַהְו ל רֵּבַרְי םיִלֵא לא לֵעְו לָּדלֶּכלַע לּגְתִיְו מורי

 ;לדְנְתִי לֵב" לע רב ו אל ek לּכ- לעְו יםישנ תְמָח ל
 דָּבְכִי ויָתבֲא ּוהָעְדְיאל רַשַא הוא דָּבַכי ונַּכ"לַע םיִּנְעִמ האל

 -יםע םיִעַמ יִרעְבִמְל הָׂשעְךּפ :תוְָמַחְבו הָרקִ ןֲֵאְבּו ףֶסְכְבּו בְָּב
 קלחַי הָמְדֲאֹו םיִּבַרָּב םֶליִשְמַהְו דֹובָכ הָּבְרִי יריָּכַה רֶׁשֲא רֶכְנ ַּהוֶלֶא
 ריֶלֲע רֵעְתְשִיְו בֶנָנַה ףלמ + ומע חַגְנְתִי ץק תַעְבּוו :ריִחַמַּב
 ףמשו תֹוצָרֲאַב אָבּו תֹוַּר תיִנָאְבּו םיִשְרֶפְבּו בֶכרְּב ןופָצַה למ
 םֹוָדֲא ֹודָּיִמ וטְלַמי הלאו לְׁשכִי יתוְּברְו יִּבָצַה ץֶרָאּב אָבּוי :רָבֲעְו
 םִיְַצִמ ץֶרֶאְו תוָצְרַאּב וָדָי .חלָשָיו< :ןומע יִגְּ תישאר בָאֹומּו
 תֹוָדְמֲח לֶכְבּו ףָסָּכַהְו בָהֶּזַה יִּגַמְכמְּב לש :הָמיִלְפַל הָיִהִת אָל
 ןֹופָצִמּו חָרְזִמִמ הלהב תֹועְמְׁשּוײצ :ויָדָעְצִמְּב םיִׁשָכְו םיִבָלְ םִיָרצִמ
 ֹונְדּפַא יִלָהא עטי :םיִּבַר :םיִלַחהְלְו דיִמָשַהְ הל אָמֲחְּב אָּצְְו

 :ול רזוע ןיִאְו וצק"דע אָבּו שֶדְיִבע יהל 'םיַמי ןיב
 לּולָנַה רָשַה לֵאָכיֵמ דמַעַי איָהַה תַעְבּוי 2

 הָרְג תע ּהָתִיִהְו מע ינְּב"לַע ֹדְמֹעָה
 איָהַה תַעָה דַע יוג תֹוָיְהְמ הָתְיהנִֹאל רֶׁשֲא
 :רֵפַּפַּב בּותָּכ אֵצְמְּנַהלַּכ מע טלי איֵהַה תעֶבּו
 וציקי א יִנָשּיִמ םיַבַרו>
 :םלוע ןֹואְרדל תּוָּפְרַמל הָלֲאָו םלוע י ייַחְל הָלֲא

 3ז * ®Var ןועָּמַה | ל prb 1 םֶָמשַה cf 12,1: | 33 pl MSS Edd + םיִּבַר [
 35 1 ft ןַּבְלְלּו | 37 ** 6 év ?חו0ט(6 ץטטסוא66, SY) id || °° >6 || 30 * 1םע|]
 ל א ריִּכָה 0 ריִּכָי Var א ₪ ס ריִּכַי | 4ז * 1 תֹוּבְרְו |  ז 1 6 3 תיִרֲאַׁשּו? |
 44 >9 | 45 * 1315 60802 ולהא | ל 3 םִיַה | < 09 רה לע | Cקמ,

frtgl.2  
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 ןּתנְו בר ןִמָה ליִמַעָהְו ופה ֶּלַמ"םעי מע םֶחְלִנְו אָצְיְו בֶגָנַה
 :זֶעְי אָלְו תוֶאּבר ליִפהְו ובל םֹוָרי ןִמָהָה אָשַנְויי :וְְְּב ןמָהָה
 יםיִּתעָה ץקלּו ןושארָהְךמ בָר ןומָה דיִמֲעָהְו ןופְה ּךֶלַמ בָשְו
 םיּבֶר םַהָה םיִּתַעְבּו+ :בֶר שּוכְרַבּו לוָדָנ לִיתְּב "אוב אובָי םיִנָש
 :ּולָשְכַנְו ןוזִח דיַמעַהְלִאְׂשַנִי ףִמע יִצירּפוינְבּו בֶגָנַה ְךלְמִ"לע ּודְמַעְ
 תוערזּ יתורָצְבַמ ריע כָל הלוס ךפֶשה ןופָצַה ְּךָלַמ אביו
 לא אָּבַה ׂשֲעיופ :דמעל ַחָּכ יאו ויָרָחְבַמ םעְוי ּודֹמעִי יאָ בננה

 ומי וי הלכו יבצַה"ץֶרָאְּב מיו וינפְל דַמּע ןיִאו ונוצר
 יםיִׁשְנַה תַבּו יהֲָׂעְו ֹוָמע יםיִרָשיִו ֹותּכְלַמלְּכ ףָקְתְּב אול ויִנָפ
 םיּיִאָל ויָנְּפויבֲׁשְיְוצ :הָיְהְת "לאלו דָמַעַת אָלְו ּהָתיִחָשַהְל וָלְְתִ
 :ול ביש ֹותָּפְרָח יֵתלְּב לי ֹותָּפְרָח ןיִצָק תיּבְׁשַהְו םיִּבַר דְכְלְו
 דַמָעְו>> :אַצַמְ .אָלְ לַפָנְו לׁשְכֵנְו וצְרַא יזּועמל ויָנַפ בֵׁשְיְוופ
 םִיַפַאְב אָלְו רֵַבָׁשִי םיִדָחַא םיִמָיְבּ .תוכלמ י רֶרָה שגונ ריבעמ ונּכ-לע
 דוָה ויָלְע ףנְתנ"אָלְ הָזְבִנ ּנָּכְלַע דַמָעְוי :הָמָחְלְמְב אָלְו
 יפטשה תורו :תוקלְקֶלַחּב תּוכָלַמ קיִזֲחֲהְו הָוְלָשְב אָבּו תּוכְלַמ

 ויִלַא תוְּגַחְתְהןִמּוג :תיִרְּב רג 'םֶנְו ּורָבָׁשְִו ונפל" ּופְטשְ
 הָניִדְמ יִּנַמְׁשִמְבּו הולׁשְב=4 :יוּגטַעָמִּב םֶצָעְו הָלָעְו הָמְרִמ הָשעו
 שּוכְרּו לֶלָׁשְו הב ויָתֹבֲא תֹובַאַו ֹויָתֹבֲא ּושָעְאָל רֶׁשֲא הָׂשֲעְו אובָי
 רעו :תעדדעו ויָתְבְשִחַמ בֵׁשֲחַי םיִרָצְבִמ לַעְו רוזי םָהְ
 הָמָחַלִמִל ל הָרָנִתִי בֶנּנַה למ לדג לוחּב ב בֶנָּגַה למל בבל וחכ
 :תֹובְׁשֲחַמ ויל ּובְׁשְתִיייּכ דמעי אָלְו רֶאָמ-דַע ּוצַעְ לרג-לַחְּב
 :םיִּבַר םיללח ּולְפנְו ףוטשי ו ליֵחְו הורְּבְׁשִי וָנְּבִתַפ ילְכֲאיפ
 אָלְ ּורָּברי בֶזָּכ דַחָא ןָתְלְׁש"עֶ עֶרמל סבל םיִכְלַמַ םהְיִנֶשּויז
 -לע ּובְבלו לו שוכר ֹוצְרַא בָשָיְול :דעומל ץק דועדיִּכ חֶלֶצַת
 בָנָנַב אָבּו בּושי רעומל=פ :ּוצְראל בֵׁשְו הָשָעְו שרק תיִרָּב

 הָאְכְנְו םיִתּכ םיֶצ 15 ּואָבּופ :הָנורֲחֲאכְו הָנשאָרְכ הֶנֶהְתיאלְו
rr = frt add | r2 K םּורָי 0 Dl | 13° 56 466 | ל 1 6 mit Mss וב | 

 -- גזל ּואָשַני | 15°09 66 7 | * >60 ]| = קזקפ ןיִאְו חַרְבִי 14
 * ל 60 ל[ | צל |  byl | 16 * 6 0m, 0 rod 00000עפ ?( ןיִא ויָרחַּב

 םיִרָשיִמ | ל 1 6 69303 הֶׂשֲעַי | < 6 שונָא | 5 41 ₪1 6 6 ול | 8:0 םשיו
Var6 K et Q QW] aut א et Q Dt] | ®P 6 év 6pkw: prps םִיַתעְבַש | 
 ® | 24 trsp in fin v 23 | 26 Varםֵּג רָבָשִיְו וינפלמ [ | bbףטָשֶה 51 22

 וגְּב"תפ.
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 להָז יִנְדַאהסַע רֵּבַרְל יהֹז יִנֹרֲא דֶבָע לוי ךיהְניז :ַחָּכ יִּתְרַצְע אָלְו
 ףָסיְויפ :יִב"הָרַאְׁשִ אל הָמָשְנּו חכ יִּבידְמעידאל יהֵּתַעַמ ינַאו
 תֹוָרְמֲח-שיִא אָריִּת-לַא רַמאיַוופ .ינָקזחְי םֶדֶא הָאְרמְּכ יב
 יִכ יִנֹדֲא רָּבִדִי הָרַמְאְ יִּתְקּוַחְתַה יִמַע ּורְּבַדְכּו קחו קזח ל םלָש
 םֶחָלַהְל בּושֶא הָּתַעְו ףיִלַא יִתאָּב"הָּמָכ ָתְעַדְיַה מאיי :יִנּתְקּזִח
 דתֶא ה דיִנֲא לבא אָ as הֶּנַהְו אצוי יִנַאָנ סָרּפ רשע

 "רֶׁשְע ריֵׁשֲַי יִעיִבְרֶהְו ספל יד יל < לועדהנהי =
 דַמָעְו :ףֶנָי תּוכְלַמ תֶא לֹּכַה יריִעָי ורשָעְב יֹוִתָקְזָחְבּו לכְמ לודָנ
 רָבָשִּת דמו :ֹוְנֹוצְרַּכ הׂשֲעְו בר לָשְמִמ לֵׁשָמּו רוב למ
 ללׁשְמ אָלְו תירֲחַאל אל םיִמָשַה תור עֶּבְרַאְל ץמַתְ ותוכל
 קזחיול :הָלֶא דַבְלַמ םיִרֲחַאלְו ותּוכְלַמ שָתּנִת יִּכ לָשֶמ רֶׁשֲא
 :'וּתְלַשְמְמ בָר לָשְמִמ לשמו לע יקזחיו ויש יבנה
 תֹושעל ןֹופָצַה למל אובֶּת בֶנָנַהְלַמו תבּו ּורָּבַחְתִי םיִנָׁש ץקלּופ
 איָה ןָתְּנַתְו יוערּו דמעי אֶל עורְוַה ַחוָּכ רַצעַת"אָלְו םיִרָשיִמ

 יג הישְרש רג דמוי :'םיִתְָב הָקַחְמּו יהו היֶיִבמּ
 :קיוֲחַהְו 'סָהְּב הָשְעְו ןופְצה ךְלָמ ועָמְּב אבו לוחַהדלֶא אָבְיו
 אָבְי יִבָשּב בֵהָזְו ףַסְּכ םֶתְּדִמַח ילפימע םָהיִכְסְניסִע םֶהיֵתְלֲא סגְול
 בֶנָבַה ךְלַמ תּוכָלַמְּב אָבּו :ןֹוְצַה ךְלִמִמ דמעו םִיִגָש אּוהו םִיָרצמ
 םיִּבַר םיִלָיַח ןּומֲה 'ּופְסָאְו ּורּגַתִי נבו ֹותָמְדֲאֹ-לֲא בַשְו
 ְךֶלַמ רמְרַמְתְיַוי י : הועמד ףָרְְתִיַו בֶׁשו רָבָעְו ףטָׁשְו 'אוָב אָבּו

 17 *>60 |" >6 | < 6 6 6 יִּתְדעָמ, קזקצ הָדֲעְרַמ טז הָתֲעְּבִמ | 19 1 קזמ

 6 sMSS 60 yp! | 2r | invers v 20.21b; 11,1b.2ra || (ק 11, 4 ** 
oratio angeli in forma metr ? cfגז ָךֶלַמַה קצס יִרָּמַה | * 1 דמע | < 1יֵל | 2%  

 11,125. 2155; 12,155 | * 293155 ותָקְוָחְבִ, 69 קְוסְב(כ) ? || = a1 ריעו, 0 ריעי;
éravacrngerai | 93 6 ravri 800061 ‘EAAvwv, © rdgaig 006006 'E,60  

 3% וי ץֶרָא | 3 23155 לּודָג | 4 * 231155 ודמעבּו, קזקפ ֹומָצֲעְכּו | ל 6 וחכְבּ
 8 ּוּבְרַחְכ אלו 0 = = 4 | 5 *1 בגנה | ל פק , 6(* | *1 6 60 plnי | <> |

om, © אal ff ves, prps .1 6 04 1ערַ || ל 155)26 ָהָאיִבְמּו | 5 6  prb6 *  
 ה( | % cf) ft trsp ininitv7 | 7°l 60( ונָכ"לע ָהיָשְרָשָמ רַצַנ דמַעָי |
 ל 6 הָמּוהְמ | גס *1 6 א ֹונְבּ 0 ויָנְבּו | ** 1 6 6 ףַסָאְו הָרָּנִתִי | <!( 656558

 63 וב | %16 ה הָרָנְתִיַו א ®ae, Var א et Q הָרָנתִַו | * 0 עמ
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 -רֶשָא לאל הָלָנִנ ב סרֶפ ּךָלַמ שָרוכְל ישולָש תָנְׁשִּבי 0
 רֶבָּרַה"תֶא ןיִבּו לּולָנ אָבְצְו רֶכְַּה תַמָאְו 'רָצְשאָטְלּב ומָש אָרְקנ
 לָּבַאְתְמ יִתיְִיָה לאינָד יֵנֲא םֶהָה םיִמיִּב* | :הֶאְרַמַּב ול הָניִבּ
 אביאל זיו .רֵׁשָבּו יִתְלַָא אל תודָמח םָתָל :םיִמָי םיִעְבְש השש
 םיָבּוצ ס :םיִמָ םיִעָבָש תֶשְלָש תאלמ-דע יִתְכסְדאל ךּוסְו פלא
 לּורְגַה רַהְנַה ךידלע יִתיְיַה ינַאָ ןושארָה שחל הָעְּברַאְו םיִרָשְע
 םיִּדַּב שובל דַחֶאְדַשיא הֵּנִהְו אָרֲאָו יִניִעְדתֶא אא לקח אּוָהי
 קרב הָאְרַמָּכ ויָכּו שיִשַתְב ותִיוְנּו5 :זֿפּוא םֶתָכַּב םיִרְנֲח ויִנְתַמּ
 ויָרָבְּד לוקו לק תֶׁשֲחְנ ןיִעְּ ויִתלָנְרַמּו לוָתעְרה שֶא ִיִפְלַּכ ֹויניֲעְ
 -רֶׁשֲא םיִשָנַאָהְו הֶּאְרַמַהתֶא יב לאינְר יֵנֲא לָתיִאְרול :ןֹומָה לוּ
 ּוחְרְבִיו םֶהיִלְע הֶלְפנ ּהָלְֹג הָדְרַח לָבַא הָאְרַּפַה"תֶא יאָר אֶל יִמע ּויָה

 תאוה הְָגִה הָאְרפה"תֶא הָאְאְ יובל יִתְרֶאְשג לנו :אבְסהְּ
 כ יִּתְרְצָע אָלְי תיִחָשַמְל ילָע ָךּפַהְנ יֵלוהְו חָּכ יִּבדרַאְשַנ אָלְו
 יִתָיָה 'יִּנַאְג ויִרָבְּד לוקתֶא ִעָמְשְכְו ויִבְבִּד לוקתֶא עַמְשֶאְו
 -לַע יֵנֲעינְּתַו יִּב הָעְגְ דָידהַּנַהְוי :הָצְרֶא "יִנֶפּו יָנָּפִרלַע םָּדְרַנ
 םיִלָבְּדּב ןַבֶה תֹודְמֲח-שיִא "לאי רלֶא מאיו יידי תוכי כר
 רבו לא יִּתָחְלש הָּתַע יִּכ ףֶדְמָעְלַע דָמעו ו ךילא רבד יִכֹנֲא רש
 לאו אָריִּת-לַא לא רָמאַ :דיִעְרַמ יִּתְַמְ הזה רָבְּדַהתֶא יִמָע
 :ינפל תגָעְתַהְלּו ןיִבֲהְ ךּבלזתַא ְתַתָנ רֶׁשֲא ןושארה םויַהְדְזִמו יִּ
 סרֶּפ תּוָכְלַמורֵׂשְי ְךיֶרָבְדּב יִתאָב יִנֲאו ְּךיֶרָבָד עְמְׁשִנ ךיָהלֶא

 םיִנׁשאָרְה םיִׂשַה דֶַא לֵָיִמ הָגהְו םוי דָחֶאְו יִָשְע יִּננְל דמע
 יִתאָבּו< :סֶרֶפ יִכְלַמ 'לָצָא םָׁש ייֵּתְרְתנ יִנֲאְו יֵגָרְעַל אָּב
 ןח רועדיפ םיִמַה תיִרֲחְאְּב ָךּמִעל *הָרְקִידרָשַא תֶא ְְניִבַהְל
 הָצְרַא ינָּפ יִּתַתָנ הֶלֶאָה םיִרָבְּדַּכ יֵּמִע .ּוְרְּבְדְבּו5 :?םימיל
 יִּפדחַתְפֶאְו יִתָפְש-לַע עגנ םֶלָא ייֵנְּב יתּומְַּכ הָּנַהְו% :יּתְמלֲאגְו
 יֵלֲע יִריִצ ּוָכְפָהְנ הָאְרַּמַּב ינדַא יגל רָמֹעֶה-לֶא ּהָרְמֲאְו ּהָרְּבֲַאָו

 =  | 2 <6 | 4 ** 81 966 | 5 0רַצאַׁשמְלַּב  VarSדש חפשדש | ל 10,156 6
41, prps 6 5155 רפוא aut 191 vel i] | 6 a 6G oi 606ח 0 rd טא6\מ | ל 6 
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 ֿףְגְזָאויהלַא הָּפַהי :ינַֹא ןעמְלי םֵמָּׁשַה השמיע ךיִנָ רֶאְהְו
 ָהיֶלָע ְּךְמַׁש אֵרְקְנרִׁשַא ריִעָהְו ניִתֹמְמְׁש ּהֶאְרּו ףיִניִע החקפ עָמשְו
 ףימחרזלע יִ כ ְךיֵנָפָל ֹונֵנּונֲחַּת םיִליִפַמ ּונֲחַנַא ּוניֵתֹקְדִצ-לע אָלּויִּ
 -לַא הָשַעַו הָביִׁשְקַה ינדַא הָחלסויָגֲ ּהָעָמְשו ינדַאיפ :םיִּבַרָה
 מלו ךְריע- לע אָרְקַנ ךִמֶשדיּכ ימלא ּךְנעָמְלרַחאּת
 לֵאָרְׂשִי יִמע תאָטִחְו ייִתאָטַח הָּוְתָמּו לָלַּפְתְמּו רֵּבְַמ יִנֲא דעו
 יִנַא דוָעְוז ;ליַהלֶא ׁשֶרָק"רַה לע יהא הָוהְי יִנָפְל יּתְנִחְּת ליפמו
 ףעַמ* הָלְחְתַּב ןוָזחְב יִתיִאָר שא לאב ׁשיִאָהְו יהלֲפתַּב רֵּבַדמ
 לאי רָמאינ ימע רּבדיו ןֿבו== :בֶרָעְתַחְנִמ 'תעְּכ יָא עֶגנ 'ּףֲעיִּב

 נאר רֶבָד אָ ְיּונֲחִת תּלְחתַּב* :הָניב ךיִָּשַהְל יִתאָצְי הת
 :הֶאְרּמַּב ןֵבָהְו רָבָּרּב ןיִבּו הָּתַא תֹוְדּומֲח יִּכ ידיִּגַהְל יִתאַּב
 ךׁשְדָק ריעל לע ָךּתְחָנ םיִעְבש םיִעְבְש +

 ןוָע רֶפְכְלּו יתואָטח 'םֶתְחְלּו עַשָּפַה יאְלַכְ

 איב ןוָזֲח ָּחלְו םיִמְָע ד איבָהְל
 לָפָשַתְו עדת :םיִׁשְדַק שֶדְק חָשֶמְלְ
 ריִָנ תיִׁשָמידֲע םלֶשּוְרָי תֹוָנְבלְו ביִׁשָהְל רָבָד אָצִמְְִמ
 הָתָנְבְנְו בּוׁשְת םִיֹנשּו םיִשש םיִָבָׁשְו הָעְבַׁש םעְבָׁש
 יםינְׁשּו םיִשָש םִיִעְבָׁשַה יִרחֶאְו" 5 :םיִּתְעָה 'קוַצְבּו יץּורָחְו בוָחְר

 ל ןיִאְ ַחיִשִמ תֶָּכ)
 ףטשב ֹוצַקְו אָּבַה* דיִגְנ 'םע יתיִחָשי ישֶדְקַהְו יריִעָהְו
 םיִּבַרְל תיִרֶּב יריִּבְנַהְול :תוממש תארח as ץק.דעו

 הָחְנַמּו הבז 'תיִּכְׁשִ עּֿבׁשַה יִצָחְו רָחֶא בש
 פ = םָמֹוׁשלֲעְּּתִּת הצְרֲחְגו הָָּכידֲעו'םמְשְמ םיִצוקׁשףנָכ לע
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 יִתְניִּב לאיְנָד יִנֲא יוכָלָמְל תַחַא תנְׁשִּביי :םיִדָשַּכ תּוכְלַמ לַע
 איִבָּנַה הֶיִמְרודלֲא הֶוהְידרַבְד הָיָה רֶׁשֲא םיִּנָשַה רּפְסִמ םיִרָפסַּב

 -לֶא .יִנָּפתֶא הָנְתָאָוכ :הָנׁש םיעְבָש לשר תוכְָחְל תואָלַמְל
 רָפֲאָו קָשְו םֹצְּב םיִנּונָחַתְו הָכְפְת שָקְבְל םיִהְלֶאָה יֶנַא
 לּודָּנַה לָאָק יָנֹדֲא אָגִא הָרְמְָּו הָּדותֶאְו יֵהלֲא הָוהְיל הָלְלּפְתֶאְוי
 ּונאָטָח5ּ :ויָתֹוְצַמ יֵרְמְׂשְלּו ויָבְהֶאְל דָסַחַהְו תיִרְּבַה רָמש אָרּוּנַהְ
 ּנעִמְש אָלְוֿ ְיִטָּפְׁשִמַמּו תו רֹוסָו ּונְדָרָמּו ּונֲעְׁשְרַהו ּוניוֲעְו
 ּוניִתֹבאַו ּוניִרָש ּוניִכָלְמְדלֶא ְּמׁשְב ּורָּבּד רשא םיִאיִבָּנַה ְףיִדבֲעלַא

 יםויּ םיָנְפַה תש ולו הָקְְַה ינֲא לז ץְרֲאָה םֶעלְּכ לֶא
 םיקחרֶהְו םיִבֹרָּקַה לֵאָרְׂשִיײלְכְלְּו םלָׁשּוְרְי יֵבְׁשיְלּו הָדּוהְי שיִאְל הֶּוַה
 ינדַא8ֿ למ רֶׁשֲא םֶלעַמְּב םֵׁש םָּתְחַּדִה רשא ּתֹוצְראָהלְכְּב
 ל ּונאָמָח רֶׁשֲא וניִתֹבֲאלְו ּניִרְשְל ּוניִכְלמ םיִנָּפַה תש ונל
 ּונעַמְׁש אָלְווס ּוָּב ּונְַרְמ יִּ תֹוֲחלסַהו םיִמֲחַרָה ניִמלֲא יינדאלפ
 ויָדָבֲע דָיְּב ּוניִנָפל * ןתְנ רָשַא ֹויָתֹרותְּב תכָלְל וניהל הָוהְי לּוקְּב
 עומְׁש יִתְָבְ ירוסו ְּךָתָרוּת"תֶא ּורָבָע לֶאְרשילָבְויי :םיִאיִבְּגַה

 הָשמ תרותְּב הָבּותְּכ רֶׁשֲא הָעְבֶשַהְ הָלָאָה וניל דמו ְךלקְּ
 ונילע רָבּדרֶׁשֲאויוירבְד’תֶא םָקיצ :ול ּונאָטְח יִכ םיִהלֲאָה"דבע
 -אל רֶׁשֲא הָלֹדְג הָעָר ּוניִלָע איֵבְהְל ּונּוטְפָש רֶׁשֲא ּוניִסְּפָשלַעְו
 רֶׁשֲאַּכיצ :לׁשויִּב הָתְשַעְ רֶׁשֲאַּכ םִֿמׁשַה ל תַחַּת המְׂשִעְ
 יו ּוניִלָע הָאְּב .תאָּוַה הערה יתא הָשֹמ תַרותָּב בּותָּכ

ex 5 or 

 תאצוה לא |( ינדאו התו :ילקב נעַמְׁש i הָשָע רֶׁשֲא

 ּונאָטְמ הָּגַה םָיַּכ םֵׁש ָךְל"ׂשַעַּתַו הָקְוֲח ךֶנְּב םִיַרְצִמ ץֶרָאמ ףךֶמעדתֶא
 םֶלְשּורִי ךיעמ ְךְתָמֲחַו פא אָנבֶשי "ָּךֶתְקְדְצדיֶכְ יִנדַא ּונֲעְׁשְר
 הפח ו םֶלָשּורִי ונותבא .תוָנועְבּ ּוניִאַטֲחב יִּ רשרק-רה
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 ריִמָתַה יםיִרָה ּוגָמִמּו ליֶדְנַה אָבָּצַה-רׂש דעֶוייי :םֶסְמְרִַו םיִבָכֹוְּכַה
 ָלְׁשַתְו עַשָפְּב דיַמָּתַה"לע 'ןְתָנַּת יאָבצְוי וׁשְּדְקִמ 'ןוכְמ ּךֵלְׁשֲהְו
 רֶבדְמ שיְקידַחֶא הָעְמׁשֲאְ :הָחיִלְָהְ הָתְׂשְֲ הָצְרֲא "תָמָא
 עַשָפַהְי יריִמְּתַה ןּוזחַה יֵתָמ"רֲע רֵּפדְמַה ינּומְלַפל שודק דַחֶא מאיו
 םִיְֵלַא רקב בֶרָע דע 'יֵלֵא רֶמאיניצ :סָמְרַמ יאָבצְו ׁשֵדָקְ לתת םמש

 לאי ןגא יתאְרּב יַהְוי :שֶרְק קָּדִנְו תּוֶאְמ שָלֶשּו
 עָמָשָאְו6 :רָבָנ הֶאְרַמְּכ יִדגַנְל דמע הגהְו הָניִב הָשְקַבַאְו ןֹוָזְחָה-תֶא
 :הֶאְרְמַה-תֶא לה ןְבָה לאיִרְב רַמאיַ אָרָקיו יָלּוא יב םָדָאדלוק
 ןְּבִה יֵלֲא רמי נפל הָלּפֲאְו יִּתַעְבִנ וָאֹבְבּו יֵדְמְע לָצֶא אביוז
 הָצְרֶא יֵנָפ-לע יִּתְמְּרנ יע רבו :ןֹוזֲחַה ץקדתעל יִּב םֶרָאְּ
 הָיָהְיררשא תא ףעיִדֹומ יִנְנַה רָמאיִניִפ :יֶדְמֲעלֲע יִנֶריִמַעַיַו יבדעגיו
 םיִנְרְקַה לעב תיִאְרירְׁשַא ליאָה :יץק דעומל יִּכ םעְנַה תיִרֲחֲאְּב
 רש הָלֹודְנַה ןרקהו ןי למ ריִעָשַה ריִפַצהְוי :סֶרֶפּו יִדָמ יכל
 ְהיִּתֲחַּת עּברַא הָנדֹמעַּתו תֶרבְשְנַהְוי :ןוׁשאָרָה ףלמה אּוה ויָניֵעדיִּב

 :וחכב אלו הנע גמ תמלַמ עבר
 םיִנָּפע ֶּלָמ דֶמַעַי םיִעְׁשְפַה םֶתְהְּכ םֶתּוכְלַמ תיִרֲחֲאָבְ

 יֵתיִחְׁשִי תואְלַפְנְו יוחכְּב אָלְיי וחֹּכ םצָעְו :תיְחיִח ןיִבַמּו
 ולכש-ילעו5 :םיִׁשֹודְק-םַעְי םיִמּוצע תיִתְׁשַהְו הָשָעְו חיִלְצַהְו

 םיָבר תיִתְׁשִי הָָלׁשְּו לילי וָבְבְִּו וב הָמְרמ תיִלְַהְו
 :רֶבָׁשִי דִי סֶפֶאְבּו דמעי 'םירָׂשירׂש לע

 אּוָה תָמֲא רַמָאְג רֶׁשֲא רֶקְּבַהְו בֶרָעָה הֵאְרמּופ
 :םיִבַר םיִמְָל יִּכ ןוזָחָה םֶתְס הָּתַאְ
 תֶכֹאָלְמ"תֶא הֵׂשֲעָאְו םּוקָאְו 'םיִמָי יִתיִלַחְנְו יִתָָָהְנ לא נָא
 פ במ ןיִאָו יהֶאְרִמַהְלע םֶמּותָשֶאְו למה

 ְךלַמָה רֶׁשֲא יִדָמ עָרּזִמ שוְרָושַחַאְְּב שָוָיְרִדְל תַחַא תַנָשְּבי 9
 v זז 60 alium text praebent | = K םיִרָה, 1 6 0 םרֶה | ל 2155 םוקמ |

 r2 * >60, prb dl | ל 1 ft 6 60 ןְתָניַו | < 1 6 נר לשמו | 4 0
rrpק 6 60 ןֶּתַנ םֶמש עָׁשָפּו | < >6, ₪+ rהָקָדִצַה | 13 * 95 6 60 םָרֹומ || ל-ל ק 

Oven | 0 6 +שדקו | 14 1 6 508 ויִלַא | 16 0  ex ‘QY, quod gloss ad 
 60006 | 20 60 ךְלַמ | 21 קזט 306, 60 םיִועָה 'פצו | 22 * 1 6 60 ויזגְמ | 1
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 יב "ןּוכֲהיִתיִו תֶדְו ןִנָמְז הֶנָנְׁשַהְל רבס
 :ןָע גלְפּו ףןֶנָּעְו ןֶרעְדדע

 :אָפוסדדע הָדְבּוהְלּו יהָדָמְׁשַהְל ןֹוּדְעַהְי ּהגֶטְלָשְו בָּתַי אָניִדְופ
 .אמְׁש-לּכ תוחְּת תוכל יד אָתּובְרּו אבְמלְׁשִו אכל

 םלָע תּוכְלַמ ּאָתּוכְלמ ןינוילע ישידק םעל תַביִהְי
 :ןּועָמְּתשיו חלפי ּהָל נטל לכ

 רויִזְו יִנּנְלַהְבְי ינּויָעַבו אְָגַׂש לאנָד הָנֲא יאָתּלְמיִד אפוס הָּכ"דֲעייפ
 ּפ :תַרְטִּנ יב אָתְלַמּו ילע ןוגתשי

 יא ללא האג ןח למה רעש תוכל שולש תשבי 5
 *יִתְאְרּב יַהְיַו ןיחּב הָאְרֶאְו < :הָלְחְּתּב ילא הָאְרּנַה יִרַחֶא לאי
 ינַאו ףןוֹוֲחְּב הָאְרֶאְ הָניִדְּמַה םֶליִעְּב רֶׁשֲא יהְריִּבַה ןשּושב נאו
 דמע דָא יליֵאו הֵּנַהְו הָאְרָאְו יניע אֵׂשֲאְ :ילוא לבּוא-לע* יִתיִיָה
 תיִגָשַהְִמ הָהְבְג תַחַאָהְו תוהבג םינרְקַהְו םִיגְרְק ול לָבאה פל
 הָנּוְֿצְו הָמֹי *ַּגִנִמ לְיאָה"תֶא יִתיִאָר :יהנֹרֲחֲאְב הלע הָּהבְּגַהְ

 ונֹצְכ השעה מ "ליצמ ןיאו ויל רמי תילו הבנו
 ברעמַה-ןמ אָּב יםיִּדעָהְ"ריִפִצ הָּגַהְוןיִּבַמ יִתֵיָהויְנַאופ :ליִּדְגַהְו
 :ויניע ןיּב תו ןרק ריֿפָּצַהְו 'ץֶרָאְּב ענונ ןיִאוי ץֶרָאָהלָכ נפל

NSSץֶרָינ לָבֲאָה נפל דַמֹע יִתיֵאָר רֶׁשֲא םִינְרְקַה לַעַּב ליָאָהְדדַע  
 ךָינ ֹויָלֵא רַמְרַמְתַּ ליאה ילָצֶא עי ויָּתיִאְרּול מכ תַמֲחּב וילֲא
 ויָנפְל דמעל ליֵאְּב כ הָיָה וינר יִּתְׁש-תֶא רָּבָשִיַ .לואָה"תֶא

 ריצוי :יחימ לאל יליצמ הֶיָה"אלְו הטְמְיִ הָצְרא והכיל
 הָנָלֲעּתַו הָלִּנַה ןֶרפַה הֶרְְׁשִנ ּומָצָעְכּו רָאָמ-רע ליִדְנַה םיִנעָה
 תֶחַאָה"ןַמּופ :םימשה תוחּור עַּבְרַאְל ָהיֶּתְחִּת עֵּבְרַא תּוָוָח
 תָרָזִּמַה-לֶאְו בֶגּג ַה-לֶא רֶתָ-לּדנתו יהָריִעְצִמ תַחַאְְוְרְק  "אָצָי יםָהַמ
 -ןמּו אָבְעַהְְוִמ הָצְרֶא לתו םיִמָשַה אָבְצְדַע לּדְנִתַוופ יבֲצַה-לֲאְ
 25 ° 6 ח020500מ06ד0ו rivro, 0 do8Hgerol || > VarG ןיִנְדע | 26 6+ או

 80סט\6טססצדסו <0 || 27 cfv 18 || 28 7" 6 in fine ץ 27 606 א070070006 0

 Aérov; frt "יד אפוס add? | Cp 8, ז Vars רַצָשאָלַּב | 2 **>6 | ל 6 מ
 role, 0 ri 0076 | 5 >0 || 95 6 npéc Tl חטגְמ וג, 6 éri rod 0080ג |

 3356 + pérav>O | ל >6 | 45 6726 davaroidc <0 || ל 60 ליצמָח |
 5 * 60 םיזע || ל >6 | 5% >6 | d >0, prps NIN aut 6 68 nוֲח | 6 6 15ַא |
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 יִבצַה ץֶרָא.
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 -רע ןֹוהָל תַביָהְי ןֶיַחְב הָכְראְו ןיִהְנֶטְלש ויֵכְעָה יאָתְויח רֶמְשּוייי
 אליל ןְזֲחְּב תיִוה הֶזָח :ןָּעֶו 'ןמז

 אָוֲה הָתֶא שָנָא רֶכְּכ איש ינְנְעְםַע ּורֲאו
 :יַהּובְרְקַה יִהּוְמְדְקּו הָטְמ אימו קיָּתַעדדַעְו

 אֹמְמע לֶכְו ּוכְלַמּו רקיו ןֶמְלֶש בָהְי ּהָלְו
 םַלָע ע ןְלְׁש היטל ןוִחְלפִי הל אָיִנשלְו אָיִמֶא
 ס :לָּבַחְתִת אלי ּהָתּוכְלַמּו הָּרְעַי אלי

 :יִנָנְלַהְבְי ישאר יִוָזָחְו יהָנְדְנ וגב לאנד הָנֲא יחּור תיִרְּכְתֶאיפ
 יל-רמַאו תֶנְּדלְכילע ּהָנְמאָעְבָא אָביִַי אימאקדומ חיל תַבְרְקי
 עֶּבְרַא ןיִּנֲא יִּד אָתְבְרְבַר אָתְויַח ךילאול :יָנֵּנעֶדֹוהְי אּיַלִמ רשפּו
 ףןינוילָע ישידק אוכל ןולְּבקי :*אָעְרַאדןַמ מק יִכלַמ הַעְּבְרַא
 יאָבְצִנְל תיִבְצ ןידָאיפ :אָּיַמְלַע םלַע דַע"ְו אָמְלֲע-רַעי אָתּובְלַמ ןונְסֲחִיְו
 יהינַׁש הָריִּתַי הָליַחְּד ולכן הֶינְׁש תֶוֲה"יִּד אָתְיֲעיַבְר אָתְויֲח-לַע
 :הָחְפָר היֵלְַרְּב אָרָאְׁשּו יהל הָלְכֶא ׁשֶחְנ"יִ יהיַרפַמְו לזרפ-יִ
 להיִמְדְקִמ יול תכלס יִד יִרֲחֶאְו ּהָשאַרְב יד רשע אינרקילעוי>
 -ןמ בר ּהַנְזָחְו ןְבְרבַר ללַמִמ םֶפּו הל .ןיֶנְיעְו ןַכַד אָנְרקְו תָלְּת
 הָלְכְו ןישידקדמע בָרְק אָרְבע ןפד אגרקְו תיוה הֶזמיי ּהָתָרְבַח
 אָנְמֹוְו 'ןיִנויִלַע ישיּדְקְל בַהְי 'אָניִדְו אימי קיתע הָּתַאְיִר דע? וקל
 רַמַא ןּכ*3 :ןישידק ּונְסָחַה אָתּוכְלַמּו הָטִמ

 אָעְרַאְב אֵוֲהַּת ָאיֶעיִבְר ּוָכְלַמ אָתְיְעיִבְר אָתויַח
 אָעְרַאדלְּ לָכאַתְ אָתְוכְלַמ-לכ ןמ אַנְׁשִת יד
 אָתּוכְלַמ ּהּנִמ רשע אָינְרְקְו<  :ּהָגקִּדִתְ הָגָשּוְְת
 ןהיִרַחֶא םּוקָי ןֵרֲחָאְו ןּוִמְקִי יל הרשע
 :לָּפָשַהְי ןיִכְלַמ הָתָלְתּו אָיְמְדקְִמ אַגְׁשִי אּוָהְו

 לבי יִנילָע ישידקלו למי ייל דל ןילמויפ

Var® jp] | 13 6 éri, 0 perd |ל 1 6  || abrodאטא\ש  kai rots12 9% 6  
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 יָת הָוֲח לח לאנד לבב ּךָלַמ לֵצׁשאָלבְל יהדֲח תנָׁשִּבי ל
 הָנָעי :ירָמָא ןיִלִמ ׁשאָרי בָתְכ אָמְלָח ןִילאַּב ּהָבְּכְׁשִמ-לע יּתֵׁשאַר
 אימִׁש יֵחּור עַּבְרַא ּוראְו 'אָנְליִל"םע יֶוְזָחְּבי תיַוֲה הָוָח ירמָאְו לאיַנָד

 א ןְְנָׁש אָמיְךמ ןקלס פרבר ןח עֶּבְראי :אָבַב אָּמִל ןָהיִנְמ
 -יִד לע תיִוֲה הֶזִח ּהָכ רַׁשְנייִד ןיִפנְו הָיְרַאָ וה :אָּדְִמ

 לח"רטשלו בול הָיָה יהי ירֲחֲאי ֹהויח וראו5 :הל ביִהְי שָנֶא
 יִלָכַא יִמּוָק הל ןיֵרְמָא ֹכְו "היִנש ןיּב ּהָמְפְּב ןיעלע תַלְתּו יתָמְַה
 ןיִּפַנ ּהָכְו רַמְנַּכ *יִרָחֶא וראו תיֹוֲה הָזָח הָנְּד רַתְאָב :איגׂש רֶׂשְּב
 :יהל ביי ןטלָשְ אָתְויַתְל ןישאר הָעְּבְרַאְו 'היֵּבִּג -לע ףֹוע"יִה עֶבְרַא
 ְליְִּד יאיעיבְב הָויַח וראו אליל ְזָחְּב תיֹוה הֹוָח ּהָנְּד רָתאָּבל
 "הָקְּדִמּו הָלָכֲא ברבר גל לורפדיח ןינשו הָריִּתַי אָפיִקַתְו לינתְמיִאְ
 'ּהיִמְק יִּ אָתְיֵח"לָכוִמ היָנְׁשִמ איָהְו הָסְפָר יּהיִלְנַרְּב אֵרֲאָׁשּו

 ּהָריֵעְז יִרָחֶא ןְרק ולאו אנְרקְּב תיוה לֵכתשַמ* :הל רשע ןיגרקו
 יהיַמְדְקְןמ' ןְרָקעְתֶא אָתְיָמְדִק אָינרקומ תֶלְתּו 'ןוַהיניְּב יתָתָלְס
 :ןָבְרְבַר לָלַמְמ םֶפּו אָדיאָנְרְקְּב אָׁשְנֲא ןגעְּכ ןיניע לֲאְ
 תיֹוֲה הָזָחּפ

 בֶתְי ןיִמּי קיִּתַעְו ויֵמֹר ןָוְסְרכ יִּד רע
 אֵקְנ רָמַעַּכ שאר רעֶׂשּו ריח גֶלתַּבו השובל

 קל רג יהל רּונדיד ןיכְכָש היס
 יַהומְְקִמ *קַּפָנְו דֵגָנ רּנדיד רֶהְנ

 ןומּוקו יהוָמְרְק ובר וְְּרְו ּהַנּׁשְּמׁשִי יםיִפְלַא ףֶלֲא
 :ּוחיִתּפ ןיִרְּפַסְו בֶתָי אָניִּד

 הֶוָחֹי הָלְלַמִמ אָנְרִק יַּד אָתָבְרְבַר איל לָקהןמ ןיָדאָּב | תיֹוֲה הֶזָחְיי
 :אָשֶא תדקיל תַביִהיְו ּהָמְשַּג דֶבּוהְו אָתְויִח תַליִטְק יד רע 'תיוה
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 הָאְע-- | ל 8 יֵנָתְמָאְו | < ץ ז9+שֶמְנְיִּד הִיַרְפַטְו | עג הָקְּדַמּו | *א
 הָילגְרְּב aut היל, 0 הל | א ז הָיַמְדק גטז ּהיַמְדָק, 0 ּהַמְדָק | 8 * 1 תקלס |
 WK fas 0 ןיָה- 1 5 K ּורְקעְתַא, 0 הָרְקַעְת()ֲא גט 'ִתֶא | d-d cf y 7, 6 לש
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6,16--29 DANIEL 1173 

 לאבו :ּהֲתּולָצַהְל רֵַּּתְׁשִמ הָוַה אָׁשְמַׁש ילָעַמ לַעְו ּהָתּובְזיִׁשְל
 די אָּכְלַמ עד אכלמל ןיִרְמָאְ .אכלמדלע ׁשּגְרַהי לא אּיַרְבְ
 ןידאַּב ל :הָיָנְׁשַהְל אל םיִקָהְי אָכְלַמ"יְד םִיְקּ רֶחֶאלְכיִד סַרפּו יַדְמ
 אָכְלַמ הָנְע אָתְוְיְרִא יִּ אָּבְנְל ומר ree ֹריִתיַהְו רָמָא אָּבְלַמ
 :דנבזישי אּוה אָריִדְתִּב הל חַלָּפ הָּתְנַא יִּ ךֶהְלא לאיְנְדְל רֶמֲאְו
 הָתְקְועְּב אָּכְלַמ יּהָמְתַחְו אָּבְג פילע יתַמְׂשְ הָרֲח ןְבא תִיְתיֲהְוי
 לֹוַא ןְיַרָאיפ :לאנְּב ּובצ אָנְׁשִת"אָל יד יִהונְבְרְבר יתקזעֶבּו
 תדנ 'ּהָּתְנַשְו יִהֹוָמָדָק לעֶנַה-אָל ןוֲחַרְו יתָומ תַבּ הלכיהל אָּבְלַמ
 אב הָלָהְּבְתַהְבּ לאָהְגְנְּב םּוקי יאָרֹּמְרפְׁשְּב אֿפלַמ ןֵיְדאָּב :יָהּולֲע
 הנע קַעְז ביצע לב לאל אבל יהבְרְקְמְכּויי :לזַא אָתְוִיְרא"יִר
 -חלפ הָּתְנֲא יד הלא אח .אָהְלֶא י דבַע לאיִנְּ יל רַמָאְו "אבל
 אָּכְלמיםע לאנד ו ןידָא> :אָתְויִרַאדְִמ תובוישל לכיה אָביִדְתְּב הל
 אָתְויִרִא םָּפ רו ּהָכַאְלִמ חָלָׁש יִהָלַא :יִיֲח ןימלטל אָבְלַמ לָלַמ
 לימדק ףאו יל תַחְכְּתַשַה כז יֵהֹומְדָק יד לָבְקלְּ יִנּלְּבַ אלו
 לאנד יהולע באט איגש אָכְלַמ ןידאּב<+ :תַדְבַע אל הלּובח אָּכלַמ
 חכְּתְׁשִהאָל לבֲח-לְכְ אְבְנְִמ לאָיְנָד קַסהְו אָּבְּנְִֶמ | הָקָסְנַהְ רַמַא
 לכדי ללא אָיִרְבנ ויִתָיַהְו אָּכָלַמ רַמַאו=5 :ּהָהָלאּב מיה יִ ּהָּב
 אלו ןוָהיִׁשְנּו ןֹוָהיִנְּב ןוִנא ומְר אָתְנְרַא בֵגְלּו לאינָד יִּ יֵתּוצְרק
 :ּוקּדַה ןֹוהיַמְרנלָכְו אָתְניְרַא ןוהְב טלי דע אָבְג תיערַאל וטמ

 -יִּד איַנָׁשִלְו אָיִמָא אַמַמעלְכְל בֵתַּכ אכל שירד ןיבאָב :
 -לַכּב "יד ץ םַעַט םיִש יֵמְדְק-ןִמי>ל גש ןוכמלש ראלב ןיִרֲאָר

 = ןימְלַעל םיקו אח אַ
 :אפוס-דע ּהָנֲמְלְׁשְו לֵּבַחְתִת אָלְדיִּד ּהָתּוכְלַמּו

 ןיִהְמתְו ןיִתֶא :דַבָעְו לצמּו בזיִׁשְמ5
 :אָתְוְְרַא דידמ לאְּנָרְל .בָזיִש יֵּד אָעְראְבּו איִמָשְּב

us IF 

 פ :ָאיָסרַּפ שָרוְּכ תוָכְלַמְבּ שוירד תּוָכְלַמְּב חֵלְצַה הָנְ לֵאְנָרְופ
WAT וד: 

 15 8 6 nonn MSS ילעמ, al falso יִלַעַמ | 1650 | דל לי "ימלא
MSS et 6 np-,הָמְתַחְו | < 1 6 םספמ  Var®תַמָשְו | *  rtסְךֶהלֲא | 18 * 1  

 0 = 8 | 10 * 6 ט\סדו6 0 85600906 | ;b sic Occ 0%* ןְוֲהַדְו; >6 9
 6560ןג010 || 5 nonn MSS ּהָתָנָשְו || 20 * sic 4 (D min et maj), Or רָב

uerdin © ioxupq || = <60 ||31 | ל 6 ' prb add || 2r * 25MSSאָרָּפ | ל  

 23 א ךימ--, 0 ָמ-- | 26 א ןיִראָד 0 ןירי | 27 ** >6 | * 6+ חד 1
 ivepwmo )29( | * ג ןיעַאז, 0 ןיעיָ | 29 א איסר, 0 הָאְסְר



 12 לאינד 15—6,2

 הָאְמִי אּינּפְררְשַחַאל אָתּוכְלַמ-לע םיקהו ׁשיְרְר דק פַשי
 יד הָתָלְּת ןיִכָרְכ ןוהְּנמ ּאָלֲעְי :אָתּוכְלַמ"לָבְּב ןֹוַהל יד ןֶרְׂשֲעְו
 אָמעַט ןוהֶל ןיִבַהְי ןילא אְינְפְרּרְׁשַחַא ןֹוֲהָליִד ןֹוהְּגִמ דָח לאָיִנֶ
 אָיְכְרְסלַע חַצִנְתִמ אָוַה הָנְּד לאיִנַד ןידָא< :קזנ אָוֲהְלאָל אּכלַמּ
 ּהָתּומקַהְל תיִׁשֲע אָבְלמּ ּהָּב אָריִּתַי ַחּוָר יד לָבְלּ אינּפְרַּרְׁשַהַאו
 הֶלַע *ןיַעָב וה אנפְרּרְׁשַחַאו אַכְר ןִילָאֿפ פ :אָתּוכְלְמ"לּכ"לע
 החָכְׁשַהְל ןילבידאל הָתיִחְׁשּו הָלע-לְכְו אָתּוכְלַמ דַצִמ לאינל הָחְּכְׁשַהְל
 :יהולֲע תַחַבְּתְׁשִה אל הָתיִחְׁשּו לשל אּוה ןֵמיהְמיִד לבל
 ןּהָל אָלַעדלּכ הנד לאינרל חָּכְׁשַהְנ אל יד ןיִרְמֶא ךלא אָּיַרְבִג ןיִדָאפ
 אינּפְרּרְׁשַחַאו אָיְכְרִס ןידֶאז ם :ּהָהְלֶא תב יָהולְע אָנְחּכְׁשַה
 :ייח ןימלעל אָּכְלַמ שר הל ןיִרֵמֲא ןכו אָבְלמלַע ושגרה ןלֶא
 רז - ןח אָתְוחְפּו אּיַרְבְּרַה אּנָּפְרּדְׁשַחַאו אּקַנְגִס אָתּוכְלַמ יֵכְרָח ולָּכ ּוטֲעְיְתֲאפ

 nade עב העבד יָד רפא הפקה א אָּכלַמ םִיְק ל

 ןְחיִתְּ ןיוכְו הובל לעג אָבְתְּ "םיִשְרדיִּ עדי - עיור
 יִהְוכְרְּבדלע רָּבו אּוָה אָמֹויְב הָתְלִת | ןיִגְמזְו םלָשּורי דג ּהָתיִלְעְב ּהָל
 :הָנְּד תמדקוִמ דַבָע אָוהְדיִּד לבל הָהְלֶא ם םָדָק אדומּו אָלַצְמּ
 םֶדְק 'ןָּגַחְתְמּו הָעְּב .לאיגדל ּוחַּבָשַהְ יושָּגְרַה לא אָיִרְבְּג ןָא יי
 אלה יאָּכְלַמ רֶסָאדלש פלמי ןיֶרְמָאְו וברק ןידאֿבַ ּהֲהְלֲא

 ןימויירע שאו הָלֲא-לכְדמ אבד שאל יד ְתְמַׁשְר רפא
 אָביִצְי רמָמְואָכְלמ הָנָע אָתְוְרא בֹוגְל אַמְרְתִי אָּכלַמ דג ןַהָל ןיִתְלְת
 םדק ןיִרְמֲאָו ונע ןידאּב + אָָעָת אָליַּד סָרֶפּו יִדָמתֶרְּכ אָתְלַמ
 אָּכְלַמ ְךיָלע םֶעְדאָל דּוהְי יִּד אָתּולָנ יִּנְּבְִמ יִּד לאּיַנָד יִּד אָּכְלַמ
 ּהָתּועָּב אֵעְּב אָמויְּב הָתְלִּת ןיִגְמווְּתְמַׁשר יִּ אָרְסֲא-לעְ םַעְט
 לָּב םש לאנה לע יהולע שָאְּב אינש עַמָש אָתלִמ יֵדָּכ אָכלַמ ןַירָאיצ

sic Occ, 0 3 |4 6 6ךוסצ 6( 512 || 5 *  | AM2 63% 127, 00 =  
v g <6 |8 וברק | 8 >6 |  b-b prb add | 7 6 rpochAeocav 0 ropéornoav, 

éripncav © roperlpndav, 90 5אָוְה | 12 * 6  rr 1 6 MSS 

TAs fuépag kad’ éxdornv fuépav (> 9) |ל 6 + דק  | inguirentes 

Tov00ו\60, 0 + [00ו\60 || 14 ** 6 )] frt add, >60, 6 + Aapeie13 °°  

giXAov gov. 



5,17—6,1 DANIEL 11 

 :טֶלָשִּת אָתּוכְלַמְב 'אָּתְלַתְו 'ךְראְוצדלע אָבַהַד"יִד 'אָבִיִנוְמַהְו שָּבְלִת
 ְךַתְיְּבזְבְנּו ןיוהל לג ַּתְנַתמ אָּכְלַמ םֶדְק ֹרַמָאְו לאנד הָנָע ןְיַדאַּביל

 יהָתְנָא נעה 'אָרׁשפו אּכְלמָל אָרֲָא אָבתְּכםְּב יבֲה ןֵרָחָאל
 רצְנְדכְבְנִל בָהְי אְרְדַהְו אָרְקיִו אָתּובְרּו אָחּוכְלַמ 'ֵאיָלְע אָהָלֲא אָּכְלַמ
 ָֹוֲה אָינשלו אָיַמְא איְמְמַע לכ ּהָל-בַהְ יִּד אָתּובְר"ִמּופ :ךּובַא
 אָבְצ הָוֲה"יִדְו לש הָוֲה אֵּבְצ אָוֲהיִּד יהמדְקְדִמ ןיֶלַחָדו ןיֵעֶאָז
 :לָפְשמ אָנָה אֵבְצ אָוָהְיִדְו םיִרָמ הָוָה אֵבְצ הָנֲה"יִדְו אַחֹמ הָוה
 ּהָתּוכלמ אָסְרּכְדְִמ תַחְנָה הָדְוַהל תֶפְקֶּת ּהָחּורְו הכבל םֶר יָדְכּוצס

 אָתיח"ע בלו ריר אָשְנָא יָּבְרמּויי :ָּגמ ויעַה הָרקיִ
 אָיִמְש לָטִמּו ּהָנּומעְטְי ןיִרותְכ אָּבְׂשִע ּהָרּודְמ אּיְרַעְסַעְו יו
 אָׁשְנֲא תּוכְלַמְּב ָאיָלע אָהְלֶא טיִלְׁש-יִ עדידיד רע עּבטצי ּהָמָשּג
 ו ב תְלָפְשַה אֶל רָב ּהָרְּב הָּתְנֲאְו> :יהילע םיִקָהְי אָּבְצַ יִּדְַמְלּ

 תְממורתַה ו יַמׁש-אַרָמ לַעְו3 :ָתְעדי הָנּד"לְכ יד לָבְקלָּכ ְּךַבבל

 ַּתְנְחְלּוְּדַתְלִנש 'ּיִנְכְרְבִרְו הָּתְֲאְידיִמְדק ויִתְיַה התְובְיִד אָינאָמְלּו
 אָעֶא אָלְוְרפ אָשְחְנ אָבַהְדְואָפְסכ יִהָלאָלו ןְּב ןיָתְׁש אָרְמַח
 "יד אְָּלאַלְו ָּתְחְּבַש ןיִעָדְי אָלַו ןיִעְמְׁשאָלְו ןָח"אָל יז אָנְבַאְו
 יֵתֹומְדְקְוִמ ןלאּב :ָתרַַה אָל 'הָל ְךֲתָחְראלָכְו ּהָיִּב ְּךֲתָמׁשִ
 םיִׁשְר יה אָבְתְכ הָנְּו5 :םישר הָנְד אָבְתְכּו אָדְייָד אָפּפ חיִלֶש
 אָהְלֲא-הָנִמ אֵגְמ אָתְלַמרׁשְּפ הָבְּד< :'ןיסרפּו לָקְּת יאָנְמ אְנְמי
 :ריֵּסַח ָּתַחְכְּתְׁשַהְו יאינְזאַמְב יאָּתְלְקִּת לָקּת*ז ּהָמְלְׁשַהְו ְךֲתּוכְלַמ
 רַצאַׁשלְּב רַמַא ןיִדאַּב> :םֶרָפּו ידָמל תַביַהיִו תּובלמ ת תסיִרְּפ סר
 ּוזָרְכַהְו ּהָראוצדלע אָבַהְדְיִד אָביִנומַהְו אָנְוְּנְרַא לאיִנָדְל ּושָּבִלַהְ
 ליטק אליל הבס :אָתּוכְלַמְּב אֵּתְלַּת .טיִלָש אוהלי יִהולֲ
 אָתּוכְלַמ לב יִאיִדַמ ׁשֹניְרְרְוו 6 פ :איְִּׂשַ אכל רַצאָשְלַּב

 :"ןיפְרַתו ןיתש ןיֶנְׁש רֶבְּכ

 16 5 ,6O+vb nonn 666 צ 7 || % 64 36 7 | 6<17°°, 6 2פ || ל 1 6 5
 6 ּהָרָשְפּו | 18 * >0 | ל 61 4,13%, id 21 | צפ K ןיעַאָמ 0 ןיִעיָז | 20 1ס 89
 ּהָרְקִיַו | 2ז *1 6 KW aut יש, QW | ל ,(Var opp 0 סשש סטזמא | 5 א
 הילע Q ּהלע | 22 גזל תלפשה | 23 * א ךיִמ--, 0 ְךַמ-- | * 8 ךיִנ- 0

OV gapec, cf60 | ל  pavn, id0) תרדה אל הל | 25 *°0  conjg (cָךָנ- | <  

Var®S N)JiNbQ | vag cf7 | %א || ל  v 28%; 6 érfjprai || 27 * Var® sine 
om, 8% rex Persarun |6,1 5 א אָיְדְמ, 0 הָאָדַמ, 6  Cpאָיָּרְׂשַכ, 0 הָאָּרְׂשַכ |  

év yripel.6ע50506  tjuepidv kaiל-5 6 חגמקמ6 דש  
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 ּוהֵּבְׁשִו אָרְמַח ּויְּתְׁשִא* ּהֲתָנֲחְלּו ּהָתָלְנַׁש יֵהֹונְבְרְבַרְו אָּכְלַמ ןוהְּב
 הְָעְׁש-הּבפ :אָנְבֲאְו אָעָא אלורפ אָשֶחְנ אָפְסַכְו אָבַהּד יֵּהְלאַל
 לַתְְיִ אביגל אְָּׁשִרְב לבקל ְֹבְתכְ ו וׁשנַא-ִי יִד ןָעְּבְצֶא לקַפְנ

 אל א :ָבְתָכ יד אְָו ספ הֹוח אָּלמּו אָכלמ יד אָלְכיה
 יהָתְּבְכְִאְו ןרְתְׁשִמ ּהצְרַח ירק ּהָגּולַהְבְי יִהְניִעִרְו יֵהֹונְׁש יִהְויַ
 איר 'איִּרְּכ איפְׁשֲאְל הָלְעָהְל ליב אָכְלִכ ארק :ןֵׁשהְנ אָרְל א
 הָנְד הָבְתַּכ הַר ׁשֶנַא-לָכ יד לֵּבְב יִמיִּכַחְלורְמְאְו אָּכְלַמ הָנָע
 ּהָראוצ" לע אָבַהְדְדיִד יאָיִנוְמַהְ שבלי אָנְונרַא יִנֹנּוחַי ּהְרָשַפּ
 *אָבְלַמ יַמיִּכַח ל *ןיללע ןידאיפ :טלְׁשִי .אָתּוכְלַמְב יֵּתְלַתְ
 אָבְלמ ןידַאפ :אּכלַמְל הָעְדֹוְהְל ּהָרְׁשִפּו ארקְמְל אָבָתַּכ ןיִלֲהְכ"אָלְ
 ;ןיִשְּבִתְשִמ יִהוְנְבְרְבַרְו יהל יש יַהְויזְ לְּּבִתַמ איִגָש רַעאַׁשלַּב
 *תָנע *תללע אּיַּתְׁשִמ תיל יֵהֹונְבְרְבַרְ אָּכלַמ למ לבקל אָתָּבְלַמ
 יז ֵּדָנּויְעַר ףולהבילא יִיֲח ןיִמלעל תּל תֶרָמַאו אָתָכְלמ
 ּהְּב ןישידק ןיִהְלַא חּור יל ךֶתּוכְלַמְּב רֿבָנ יִתיִאיי :נתְׁשיהלַא
 תַחַכְּתְׁשִה ןיִהְלֶאתַמְכְָּ הָמְכָחְוי ּונְתְלְכֶשְו ִּךיהְנ ךובַא יִמויִבּו
 ןירזנ ןיִאְְשּכ ןֿפְׁשֶא ןימטרח בָר ךּובַא רַצְנְדַכְבְנ אָבְלַמּ ּהּב
 ּוָתְלְכָשְו עַדְנִמּו 'אָריִּתַיוחּוְר יִּ לבבי :לאָבְלַמ ובא ּהָמיִקַה
 לאנדְּב ה ּהּב תַחְכְּתְשַה ןיִרטק יאָרְׁשִמּו ןְרִחַא תָיְוֲחַאְו ןיִמָלָח ירשפמ
 :הָוָחְְי הָרְׁשִפּו יִרְקִתַו לאנד \ ןעּכ רָצאשְטְלּב ּהָמָשםָש אֵּבְלַמ"יִ

 לאנְדְל רַמֲאְ אָּכְלַמ הָנֲע אכלמ םֶדְק לַעָה לאנד | ןידאָב
 יִבָא אָּבְלַמ יָתְיַה יִּד דּוהְי יד ז אָתּולְ ינְּב"ַמ"יִ לאנד אּוָהְיהְּתְנַא
 נְתלְכְׂשְ ְּריִהגְוְךָּ ויֵהְלֲא ַחּור יֵּד יּדיִלֲע תַעְמָשְו :"דוהיְמ'
 איַפְׁשֲא אָּיַמיּכַח יִמָדְק ּולַעַה ןַעְכּו5 ךדָּב תַחְכְּתְׁשִה הָריִּתַי הָמְכָחְו
 אָתְלְמרֶשָּפ ןיִלֲהְכ"אָלְו יִנֲתעָוהְל ּהרָשַפּו ורק הָנְ הֵבְתְכיִד
 ןירטקו רַשָפַמְל 'ןיבָשּפ ילָבּותְדיִּד לע תַעָמָש ּהָנֲאפ :היְֲחַהְל
 אָנְנְנְרַא ינתּועְדוהְל ּהֵרָׁשְפּו " אקמל אֿבָתַּכ ילָכוִּת ֹוַה ןַעְּ ארָשמל

 5 % ּוקַפְנ 0 הָקַפָנ | 1*6 6 + 9 יִהֹולֲע ןִינָש | ל גו הָתָּבַכְרַאְו | ל :* א
 אָיְדְׂשַּכ 0 יִאְְּשַּ / ל א אָכיִנֹומַהְו, 0 אָכיִנְמַהְו | < קצקs יִתְלַתּו גוג יִּתְלַתְו
 6( ץ 16.29 | 8 °° trsp antev7b | ל K ןיללע, 0 ןילַע | < תו 5 לבב |
 ro * א תַלְלִע, 0 nע | * טגצס nly | > vars א ךינ-- סך | א ד ףיניזו

VW (vel64 || ל 1 6  add; <6 || 12 * 6 driov, cfויו | זז = >0 || ל  Q 
i 16|229°| °° >0 | 14 * 0 ּךֶלַע,  Var) | 13 * cfאָרָשַמּו 61  etרַשְפַמּ)  prb 

 5 0155 32 ןיִשּק ןיהלא-חור | 16 * K לָבּות; 1 6 Q לּוּכְּמ | * תק ןיִמְלָח
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 קרפ הָקָדְַּבידָָמֲחַו ְּיֶלֲע רֶפְשִי יִּכְלַמ אָּכְלַמ ןַהָלי :אָיַמְש ןָטְלש יִּ
 "לע אַטְמ אָלָּכ :לףִתולשל הכרא הָוֲהָּת ןה ןָיִנִע ןִתְמַּב ְַּתָיְועו
 לָביַהלַע רֶשעיַרְ ןיִחְרָי תַצָקְלי פ  :אָּכְלַמ רַעָנְדכּוִבְנ
 איָה"אָד אלה רַמָאְו אָּכְלַמ הָנֲע7 :הָוָה ךלַהָמ לבב יד :אָתּוכְלַמ
 :יִרְדַה רק יִנָסֶח ףקַתְּב ופלמ תיבָל ּהָתיִנָב הני אָתְּבַר לֶבְּב
 רַצְנְדַכּוְבַנ ןיִרְמָא 2 לפָנ אָיִמְשמ לק ק אָבְלמ םֶפְּב אָתַלַמ רוע
 אָרְּב תויַחדםַעְו ןיִדְרְמ כ אָׁשְנַא-ןִמּו9 ְָנמ תדע הָתּוכְלַמ אָּכְלַמ
 -יִּד דע ְּךיָלֲע ןּופְלְחַי ןיִנְְּע הַעְבׁשְו ןּוטעטי ְּךָל ןיִרֹותְכ אֵּבְׂשִע ד ּךְרדִמ
 -ּהַּב% :ּהָגְנֶתִי אֵּבִצִ י"ל אָשְנַא תּוְכְלַמְּב ָאיֶלָע טיִלְׁשיִד עֶּדְנִת
 ןיִרּותְכ אֵּבְׂשִעו דיִט אָׁשְנַאדַמּו .צגְכּובנ-לע תפס אָתַלַמ אָתַעָש
 הבר ףיִרְׁשְנּכ הרעש יָד דע עֶּבַמְצִ ּהמְשג אָּיַמַׁש למ לכי
 אָּימְׁשְל ו יָניע רֹצָנְדַכּוְבְנ הָנַא ומור תצְקְלְו ם ןיִרפצב יִהֹוָרְפמְו
 תַרְדַהְ תַחְּבׁש אָמְלִ יחְלּו תַכְרָּ איָלעְלו בּותו ילע יִעְּדְנַמּא תּלֶטִנ

 ירדו י רע ּהָתּוכְלַמו םֶלָע וש הָגַטְלַש יד
 ייֵרֲאָדְוי איִמְש ליַחְּב דָבָע הָיִבְצְַכ ןיִביִׁשֲח הל ג אָעְרַא יראו

 יאערַא] תבע הָמ ּהָל רַמאָיְו ּהָדיִב אָחמִייִּד ֹוֵתיֲא אלו
 יילע בּותַי יויְזְו ירדה יתּובלמ ירלילו" ייִלַע בּותְוו יִעְּדנַמ אָנְמְזּהּב
 -תַּפַסּוִה הָריִּתַי ובְרּויתְנְקְתֶה יִתּוכְלַמדלַעְו $ןֹועבְייִנָבְרְבַרְו יִרְבָבה יִלְ
 יִּד אימש למל = רַּדַהָמּו םַמֹורְמּו חַּבָשְמ רַצְנְְכְבְג הָנֲא עב" :יל
 : :הָלָּפְׁשַהל לָכָי הָוְְּ יןיבְלָהַמ ידו ןיִ ּהָתְחְרֶא טושק יַהודבעמהלכ

 אָפְלַא לבקלו ףלא יִהֹונְבְרברל ב3 םָחְל רבע אָכְלַמ רֶצאַׁשְלַּבי 5
 אבה יִנאָמְל הָיָתיַהְל אֹרְמַח םַעְטְּבורָמִא רַפאַשְלְּבי :הַתָׁש אָרְמַח
 ןָֹתְשיְ יםֶלשּוריִב יד אלכיהדומ יובא רַעָנְדּובְנ קּפְנַה יד אָּפְסַכְו
 יִנאָמ ּויִתָיַה ןיַדאָּבּי :יּהָתְנֲחָלּו ּהָתְלְגש* יִהינְבְרְבְִ אָּכְלַמ ןוהְּב

 ויִתשאְו םֶלָשּוְרִיִב יק 'אָהְלַא תיבדיד* אליהן ּוקפְגַה יה יאָבהד
hicְךיָמֲחַו, 1 6 0 ֶַּטִמַו | * 4א155 008 ֶתולָשָל | 26 8  X24 *  

Aeévrwv |ּהָתִיַנִב , 1 6 גז? הָתיִנְב | 30 * 0 ₪6  incip cp 4 || 27 VarS 

Aéovrog; v 30 fin 6 I. pers, v 25—30 init 6 = 48 3. ps |ל 6 ש66|  
 33°—31° fit add || °° cf 3,33; w 145,13 | 32°K יִרָאְדְו, יֵרֲאְּד סיֵריְדְ יריד

ctv 27 |רקילו, : prb gloss ad v 33 fin || 6 Vars3 3 6[ 31° | ל-ל  || addל-5  
hoc vטז תנקתה | 34 * 6 גת aתָנְקְתָה  Vaצ5 ןועְבי | * Vaןועָבְי,  ars4  

vu! / ו'ז 

textum quamquam longiorem, tamen antiquiorem praebere videtur || bl 

  id posteaj| ° 40<6 | 3° insםֶל--,  | Cp 5, 1 VarS on? | 2 * VarSןיִבְּלַהְמ
prb 6 04 Np] | °°» ¥ om, 0 n'a om. 
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 ַא בָשַעְב' הָקָלֲח אָתְויַח"םִעְו עֶּבַטְצִי אָּיִמָש לַעְבּו
 הק םָתיתִי אניח בב משי אונ הבכי

 :יֵהּולְע ןּפָלְחִי ןיִנְּרע הָעְבָשְ
 אָּתְלֲאִׁש ןיִׁשיּדק ירַמֹאַמּו אָמָנְתַּפ ןיִריע תַרזְנְּבַצ
 יִּד"ְוַמְלּו אָשוְנַא תּוכְלַמְּב יאיָלָע טיִלְש-יִ אייַח ןּועְּנִי יד תלבד"ירע
 אָּכְלַמ הנַא תיזח אַמְלֲח הָנְּדייפ :יהילע םִיָקי יםיִׁשְנַא לפה הָנְנֶּתִי אַּבְצִ
 יֵמיִּכתלכויִד לָבְקלָּ רֶמֲאיאָרְׁשַפ רֶצאׁשְטלְּב הָּתְנַאְו רַצְנְדַכּוְבְנ
 יקל יד לַהָּכ הָּתְנָאְו יִנַתועָדּוהל אָפ ןיִלְבְנ-אָל יתּובלַמ
 םַמֹוּתְׁשֲא רֶצאַׁשִמלב ּהָמְׁשיִ לאֿנְּ יָא ְּּב ןישידק
 אֵמָלֲח ֵצאׁשֲמְלַּב רמָאְ אְַָלַמ הָנֲעי הנלהבי יֵהְגיִעַרְו הָרֲח יהָעָשְּ

 ּדיִאְנָשְל אמְלֲח אמ רמָאְו ֵצאׁשמְלְב הג יַָהְבלָא ירשו
 אָמָמִי הַמּורְו ףָקְתּו הָבָר יד תְיזַח יִּת אָנְליאיזי :יךירְעָל ּהָרְׁשִפּו
 ןֹוזמּו איגׂש ּהּבְנֲאָו ריפָש ּהָיְָעְוי :אָעְרַא"לָבְל *ּהָתוזָחְו אימְׁשִל
 :אָימש ירפצ ןֵָּכְׁשי יִהֹוֿפְנעְבּו אָרְּב תֶניֵח ּודְּת יִהֹוּתֹחְּת ּהָבאָלְבְל
 אָיִמְשל תַטְמּו תבְר ּךַתּובְרו ּתְּפְקְתּו יתִיֵבְר יִּד אָּכְלַמ אּוָה"הְּתְנַאפ
 -ןַמו תָחָנ שיק ריִע אָּכְלַמ הָוֲח יֵדְויִפ :לאעְרא פל נטלו
 ּוקָבְׁש אָעְראְּב יָהושרָש רקע םַרָּב יָתּולְּבַחְו אלא ודג רַמָאְו איִמְש
 דםַעְו עֿבַטצִי אימש לַטְבּ יאָרְב יִּד אֵאְתְדְּבי שָחְנּו לזְךֶפדיִּד רּוסָאָבּו

 אָרְׁשִפ הד יהל ןּפלֲח ןיָנְרע הָעְבְׁש"יָר רע הקל אָרָּב תַויִח
 ןילרט ל" :אָּכְלַמ יאְכְמִלע תַׁמְמ יִּד איה ָאיִלע תָבְזְגּו אָבְלמ
 ןומעְטי ְּךָלוְןיִרֹותְכ אָּבְׂשִעו ךְרדֶמ הוָהַל אָרְּב תניח"סעו אָשְנַאְְִמ
 עּדְנַתְדיִּדו דע ְּךיָלֲע ןופלֲי ןיִנְרע הַעְבְשְו ןיִעְּבצַמ ל איִמְש לַטִמּו
 ּרַמַא יָדְו הָנְנִּתִי אָּבְצִי דמו אָשְנַא תּוָכְלַמְּב איל טיִלְׁשיִ
 עֶּרְנַת יִּדְוִמ הָמָיְק דל .ךַתּוכלמ אלי יד יָהושְרש רָּקְע קָּבְׁשמְל

 12 °°? ut) 13 K NWN, id 14, Lc 0 אָשְנַא, cf22 | 14 * / גז" רַמאָמְבַו | 1
 הילע  || * Kנא  id 21 cet | 5 laps calam; 1"לע | 5 % אָיְלְע 0 הָאְלע 2,30 6
aut היַלֲע ָס ּהֵלֲע | 15 5 G+ kai avadrag To rpwi 6א 6 xoirnc uov ext 

Aeda ד6ע A. .אדג textus ab auctore vv 3—5 mutatus | > K NB, 0 

AWB, nonn MSS K 6 0 NQW® aut (N)הWS || 16 * 5 Edd ׁשְּב | 
b-b prb add, <60 || 5 א N]J-, 0 --ּהָר | SKN, QQ, idar | 8א* 

 , forma metr script esse vidוב  0 TW | + 178ךיא- 0 ד א | * ךיר--
cf v 85 |17 * cfad 8 | * 7MSS |לכ ףוסל || זָפ * א ָתיֵבְר גז תיִבְר , 0 תבר" 
  K nh, 0גז  | 20 = fit add, cfv 12 | arאעראדלָּב 60 10055 5

 תֶטְמ | 22 8 ךילע, 0 ךֶלַע.
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 -לֶכְּב ןיֶרָאָד"יִד אָננְׁשִלְו אָיִמִא אימְמַעלֶבְל יאָּכְלִמ רֶעָנְדכּוִבְנּ
 איִלע אָהְלַא יע דע יד אּיַהְמַתְו אָּיַתֶאי :אָנְׂשִ ןוכְמְלְׁש אעְרַא

 :הָיְֲחִהְל יִמְדַק רפָׁש
 ןיִפיּת הָמְּכ יֵתֹוֲהְמִתְו ןיִּבְרְבַר הָמְּכ יִהֹותֲאנ

 :ירָדְו רב"םע הָגָטְלְׁשְו םלָע תּכָלַמ ּהָתּובְלַמי
 םֶלֲח* :יֵלְכיֵהְּב ןנעַרְו "יִתיִבְּב תיִוה הָלָׁש רַצָנְדכּוְבְג הנֲאיז 4

 יָנָמּו* :יִנָּנְלַהבְ יֵׁשאָר יִוָזָחְ יִבָכָשַמְלַע ןירחרהו ינגלחריִו תיִוֲח
 :יִנָגָעְרוהְי אַמְלָח רפי לבב יֵמיִּכַח לכל יִמְדְ הָלַעְבַהל םַעַט םיִש
 ּהָנֲא רַמָא אַמְלָחְ איִרֶזנְו לאיש איפְשִא איִמְטְרַח "ןילַלַע ןיְדאַּבּ
 יל ימדס לע *ןידחֶא רעו ג ןיעדוהמ"אל ּהָרְׁשִפּו ןוהיִמַדְק
 אָמְלְַ ּהָּב ןישידק ןיְִלַא-חיִר יֵרְו יֵהָלֲא םָשָּ רְצאַׁשְמלַּב ּהַמְׁש"יִּד
 ַחּוְר יד תַעְדִי הָנֲאויִּד איִמָטְרִח בר לצאָשַמְלב5 :תַרָמִא יהּוְמְדְה
 ּהָרְׁשִפּו תִיְוֲח"יִד מלח יוזְח ךל םנָאאָל זר ב ןישידק ןיַהְלֶא

 תיוה הֶזָח יִבְּכְשִמדלע ישאר ייוְחְוזי :רָמָא
 :איִגַש ּהַמּורְו אָעְרַא אוְגְּב ןֶכיִא ּולַאְו
 אימְׁשל אָמְמִי ּהָמּורָו הָקְתּו אָנְליִא הָבְר

 :אָעְרַאלְּכ ףוסָל הָתוזחו
 ּהָביאְלְבְל ןֹוזָמּו איִּנָש ּהֵּבְנֲאְו ריפש הָיַפָעפ

 אּיִמְש יִרְפַצ ןוָרדי יִהֹוֿפְנַעְבּו אָרְּ תיַחולְלְמַת יִהֹותֹחְּת
 :אָרְׂשְּבלְּכ ןיִזִּתַי ּהָּנִמּו

 אָימְׁשןמ שיק רי ולאו יָבְּכְשִמ-לע ישאר יְְחְּב תּוֲה הוָחיִ>
 רֿמָא ןֵבְו לִיַחְב ארק :תֶחְנ

 ּהָבְנֲא ּורּדּו הָיְפָע ּורּתַא = יֵהֹופְנַע ּוצָצקְו אָנֶליִא ּודָ
 יאָרְב יִ] :יִהוְפְנעְןִמ אָירְפְצְו יִהוְחִמִמ אָתְויַח דֶנת

 אָאְתְְ שָחְנּו לְָרפ"יִד רּוסָאָבּו ּוקְּבְש אָעְראּב יהושרֶש רקע םַרְּביי

 31 * 9MSS + חַלש, 355 8+ בַתְּכ | * א ןיִרֲאְד 0 ןיריד | 33 7 ש 3[
N. éinev (>MO) |6אדשא0וס6א0ד0ט ד6 [₪00וג06(6  Cp4,1° 6 + éroug 

pov )<05( || v 3—6 <6: v 3-5 add0ק6טסט  odח\ ) יִתיִבְּב | < 60% varsל  

cf 25° |580 ל | ל  ,yִיִל].K2,5 | 4 *  posterius, cf15; ץ 6  prius, cf 
 ןיִרֲחָא, 0 ןרֶחֶא  טגצ" א 6 0 ןֵרָחָאַ, גטז 0 ןְרָחֶא || ל 1 6 /גז% ימדק לע

6H Gpacis 6 6יוזחְבנ | 8  autיוזחְּב  frtlcvro6 צ 2 || *  v7 conjgלאינד |  

 60106 00700, cf 17; 1 frt ּהָרוזֶח; prps trsp 6 היפע 9 || 9 = ורדי, 0 ןֶרּודַי |

prb 1 6 v9. 18 ‘INIA || 12 °° + 400, cfv 20.זז  
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 :היזמל הזח יִּד לע הָעְבְׁש-רַה אָנּותַאְל ַאזַמְל רַמֲאְו הָנָע וגב דבעו
 ֹוגְנ דבעו ףשימ כשל הָתָּפַכְל מא הָליחְב יִד ומחיר ירבו
 ןוהילְּבְרסְּבי ּותַפְּכ ךְלא אָיִרְבְג ןידאְּבִיי :אָּתְדְקִי אָרּונ ותא אָמְרַמְל
 :אָּתְדְקִי אָרּונ ןִתַאדאוָנְל וימְרּו ףוָהיׁשְבְלּו התל יןוהישיִטּפ
 הָריִּתַי הֶזֶא אָנּּתַאְו הָּפְצְחַמ אָּכְלַמ תלמ ידו הָנְּר לֵבָק"לָּכי>
 אָביִבָש ןומה לטק ֹוגְכ דבעו ךשימ ףררשל + ּקַפַה יב ךלֶא אָיִרְבְג
 ול גג דבעו ךשימ רש ןֹוהָּתָלִּת ךלַא אָיִרְבְנְו* :אָרּונ יִּד
 אָּכלַמ רַָנְדכּובְנ דא" ם :ןיִתְפַכְמ אָתְדְקְ .אָרּונְךּותאאוגְל
 התלת ןיִרְבְג אָלָה י יָהְורְבּדַהְל רַמָאְו הָּנָע הָלָהְּבְתַהְ םֶקָו ּהָוָּת
 :אּכְלַמ אָביִצְי אָכְלַמל ןירמֶאו ונע ןיִתְּפִכִמ ארונזאוגל אָניִמְר

 אנד ןיכלקמ ןירש הָעּבְר ןיִרְבג ָזח הָנֲ-אָה רמו הע
 ס | ןיִקְלֶארַבְל הַמָּד 'ָתיִעיִבְר יד הָוְרְו ןְהְּב יִתיִאדאְל 'לבַחו
 ּךרְרש רַמָאְו הָנָע ₪2 אָרּונ גן עת רְֿנְכובְ ברק א

 אְנּפרַרְשַחַא יָת :אָרּונ אונס נג רבעו ו ךשימ רוש
 אונ טכְׁש-אָל יד ךלא אָּיַרְבנְל ןח אָּכְלַמ יֵרבְַּהְו אָתְוחַפ אּינְנַס
 ַתיֵרְו ֹונׁש אל ןוהיִלָּבְרסְ ְרָחְתַה אל ןּוהְׁשאַר רַעְשּו ןוהְמְׁשֶנְּ
 ףרדשדיה ןוההלַא ךיִרּב רַמָאָו רַֿצָגְדכּוִבְנ הָנֲע* :ןוְְּב תֶרֲע אָל רּנ
 ּוצָחְרְתַה יִּד יִהֹודְבַעְל יבויֵׁשְו הכאלמ חלש די ֹונְנ דבעו לשימ
 הנאו ןּומְלְפאָל יד ףּוהיִמָשְנ ובָהיו ויִגָש אָּכלַמ תַלָמ יֵהֹולֲע
 ןָשלְו הָמֲא םַעְלָכ יִּד םַעָט םיִש יִנמּוּ :ןוההלאל הל האבל
 דַבַעְתִי ןיִמְּרַה אֹוגְנ דבעו ףשימ ּךֶרֶרָשיּד ןֹוּהֲהָלַא-לע ּהָלָש רמאָידיד
 הָלְצַהְל לכדי ןרחא ּהָלֲא ֹוֵתיִא אַל יִּד לָבְקְילָּכ הַּתְׁשִ יל ּהָתִיַבּו

 מ לבב תגיִדְְּב נג דבעו ךשימ ףררשל חלה אכל ןיראבי :הגְּ
 00 kai 6ד00ש  Urodhuataד | 21 °° 6 éxovreg 6דע  18MSS 0ל 19

ridpag 00דשט émi דשע א60\שצ 00דש), 6טע TW 1ידוטגט abrdv, © ctv 

Toig 00000000 avrdv kali 6דוסקסו kai ח6קואטמזסו; ןוהישיטפ prb add || 
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 םיִקָה יִּב אָּבַהּפ םֶלָצְל ןּודְגְסִתְו ןּלְּפִּת אָרָמְז נז לָכְו הָיְנָפְמּוס
 -אֹונְל אָמְרְתִי אָתַעָשהַּב דָגְסִיַו לָּפִ אלי :אּבלַמ רַצְנְדַכּובְנ
 אַמְמע-לַּכ ןיעָמָש יִרָּכ אָנְמז ּהָּב הנד לֶבָמלְכ :אָתְְִי אָרּונ ןותא
 ןיִלְפ אָרְמַז יז לָכְ ןירטְנסַּ כבש סֶרתיק אָתיִקּורַשמ אָנְרק לק

 רצנְדכּובְנ םיקה יִּד אָבֲהַּ םֶלָצְל ןיִדְנָס אײנׁשִלְו איַמִא א

 :אָבְלמ
 ןוהיצרק ּולְכֲאְו ןיִאְּשּכ ןיְִבָּג ּובְרָק אָנְמַהַב יִהָנָּד לֵב

 :ייֲח ןיִמְלֲעַל אָבְלַמ אָכְלַמ רַעָנְדכּובְנל ןיִרְמֲאְו ֹונֲעפ :אָידּוהְי יֶּ
 אָתיקְרׁשַמ אנרק לק עַמָשידיְּהשָנָא לכ יד םעַט ְתְמָׂש אָּבְלמ הָּתְנֲאס
 םֶלצְל דָגְסִיְו לַּפַי אָרָמְז יז לכ הינֿפיסְ ןיִרַּתְנַסְפ אֵבּבׂש סֹוִתיק
 :אָּתְדְקִי אָרּונ ןּותא"אוגל אָמְרְתִי דָּגֶסִיְו לפי אלדו :אָבֲהַּד
 לָבְּב תֶניִדְמ תיִבֲע-לע ןּוהָתָי ָתיּנמ"יִד ןיאָדּוִהְי ןירְבּג ימי
 םַעט אכלמ לףילע ּומָׂשדיאָל לא אָיִרְבְג ֹוָנְנ דבעו ְּךׁשיִמ ךררש
 ןידאָּבַי ם :ןיֶדְנס אל ָתְמיִקַה יִּד אָבַהּד ,םֶלֶצְל ןיִמלּפ אָל יִּדיִהְלאַל
 ןידאּב ִגְנ דבעו ךשימ רושל היְתיהְל < מא אָמֲחַו זְגְרִּב רצָגְדכּובְנ
 אָדַצַה ןוהל רֶמָאְו רְַנְִכּוְבִנ הָנעצ :אְָּלַמ םֶדְק ויֵתיַה לא אַרב
 אָבֲהַּד םֶלָצְלּו .ןיִחלפ ו ןֹוכיִתיִא אל יהלאָל גג דבעו ףשימ רש
 -יִד אָנְּדָעְב יַד "ןיִדיִתַע .ןִֹכיִתיִא ןה ףןַעָּכ5 ןיִדְנָס אָל תָמיִקַה יּב
 הָיִנַפִמּוסְו ןירתְנְַּפ אָכְּבַש סֶרְתיק אָתיִקְרָׁשִמ אָנְרק לק ןּועְמְׁשִת

 ןּדְָסִת אל ןהְו תב אָמלְִל דתו ןלּפִת אָז זולו
 יִ הָָא אּוהְמּו אָתְרְי אָרּונ ןּותַאדאָֹנְל ףּומְרְתִת אָּתַעׁשּהַּב
 אָּבְלַמְל ןיִרְמִאְו ֹוגְנ דבעו ףשימ ךרדש נעו :ייָיְוִמ ןוְבְנַבְזיִׁשְ
 יֵתיִא ןָה יל תובת םֶגְתַּפ הָנְּד"לַע אָנְחְנַא ןיִהְׁשַה-אָל רַּצְנְדּובְנ
 אָּתְדְקִי אָרּונ ןּוּתַאְדְְמ אָנְתּובְזיִׁשְל לָכָ ןיִחלַפ אָנֲחְנַאדיִד אָנָהְלא
 ךיַהְלאל יִּד אָּבְלַמ לאוהל עיִדְי אל ןֶהְו5 :בֶזיַשִי אָכְל דימו

 ןנאַּבופ ם ידגְסַנ א ּתְמיִקַה יָד אבה םֶצְלּו ןיחְלָפ אָּגַתיִאאָל
 ףשימ ךרךש-לע יַֹנַּתְׁשִא יַהופְנַא םלָצּו אָמָח יִלָמְתַה רַצְנְִּוְבְנ
 6 VarS “ji | ל 1 6 15MSS Vrs אָינפּוסְו ןירטנספ , cf v 5. זס. 15 ||

 8 = >60 | זס % הָיְנּפיִסְו 0 הינפוסו | 12 * וו דאל | ל א ךילע, 0 ךלע |
 < א ךיה-- 0 ְךָה-- | ז3 1 ּויַתוה | 146 18 ד; 3(0) 61 6006 fit ן אְְּוַאַה |

sic SOA (sedןומ-- | 4 8 יקי, ג8 17 || *  VarSןיִדיֵתַע | <  Hillןעֶּכ | *  Hill15 *  
VarS Q16 גזל ןיִחָשָח | 18  || v 17 xeipos), 059 ‘TV (sed v 17 xaipav) 

 אָנְתיִא, א אָנְַתיֵא | 19 * א ּנֵּתְׁשָא גז ויֵנַּתְׁשָא,  יִנּמָשֶא



 1164 . לאינד 3,5—2,42

 תַצְקְִמ ףָמֲח ןוהְִּמּו לְזְרפ ןוהְּנִמ איַלְגַר תָעֵּבְצָאְוּוצי :יאָניִט ףסחּב
 אָכזְרפ ָתיֹוָח יב :הָריֵבְת אָוָהָת ּהֵּנִמּו הָפיקַ הוה ו אָתּוכְלַמ

 ימת :אָפְסַחְדע בֶרָעְתִמ אַל אל ףידְכראה הָנְדְיםִע הנ
 לָּבַחְתִת אל מעל יד לכלמ איַמְׁש הָלֶא םיקָי ןּונא .אובלמ יד
 אָּתְוְכְלַמ לאל ףֵסָתְו קב קְבּתְׁשִת אֵל ןָרֲחֶא םִעְל התּובלַמ

 בָא תָֹּגְתא אְרּוטמ יב תייר לְבָקלכ5 נמל קת יָה
 בב הלא אָּבַהְו אָּפְּכ יאָּפְסַח אַׁשְהְנ אָלְזְרּפי תקרה ןֹליִב אֶל
 :ּהֵרְׁשַּפ ןַמיַהְמּו אָמְלֲח ביִּצְיְו הָנֶד יֵרֲחַא אַנֲהָל יד הָמ אָּכְלַמָל עדוה

 דָנְס לאּיַנָדְלּו י יֵהֹופְנַא-לע לָפָנ רכוב אבל ןידאפ5 5
 ףןֶמ רַמָאְו לאגר אָבְלַמ ּהָנָעּז :הל הָכפִנְ רַמַא ןיַחחיִנְו הָחְנִמּו
 ָתְלַכְי יִּד ןיִזָר הָלָנְ ןיכלמ אָרָמּו ןיִהְלֲא ּהלֲא אּוָה ןֹוֲהְלַא יד טשק
 ןֶאיִגש ןבָרְבַר ןנְתַמּו יֵּבַר לאינְָל אָּכְלַמ אפ :הָנְד אָוְר אָלְגְמְל
 יֵמיֵּכַת-לְּכ לע ןיְִנְס"בַרְו לָבְּב תַניִדְמדלּ לַע הַעַלְׁשִהְ הל" בֵהי
 לָבָּב תניִדְמ יד אָּתְדיִבֲע לע יֵנַמּו "אָבְלַמְִמ אָעְּב לאיִנדְי לֵבָב
 ס :אּבלַמ | עַרְתַּב לאָּיַנָדְו ֹוגְנ דבעו ףשימ ףררשל

 הָיְתּפ ןיתש ןיִמַא ּהַמּור בָהְדְיִּד םלצ דבע יאָּבְלמ רַאָנְדכּובְניי 8
 יאָּכְלַמ רַצְנְדְכּוְבְנּו> :לָבָּב תַניִדְמְּב *אְרּוד תַעְקְבְּב הָמיִקַא תש ןיִמַא
 אּיַרְבָרְג אּיַרְזְגְררא אָתְוחפּו אָיִנְנְס אֹנְפְּרׁשַחאל ויׁשנְכמְל חלש
 םיקה יֵ אמל תָכְנַחל אָתַמְל אָתְניִדַמ נטל לָכְו אְּתְפּת אָּיַרבֲתְּ
 אֵתְוֲחפּו אּינְנִס אֵנַפְררְׁשַחַא ןישַָּבְתַמ ןידאַּב :אָכלַמ רַצְנְדַכּובְנ
 תּכחַל אָתְניִדַמ נטל לכו איָּתְפַּת איִרְבְתִּד אָיִרְבָדִג אּיַרזִגְרַַ
 םיִקָה יד אפל לבל מא אָכלַמ רַצְנְדַכּוְבְנ םיקה יּד אַמְלִצ
 :אָיִנָשֶלְו אָּיַמֲא איִמְמַע ןיִרְמָא ןוָכְל יליַחְב ארק אָזּורְכְוי :ירֶעְנְכְבְ
 ןיִרּתְנסִפ יאַבְּבס 'סרְתיק אָתיִקוְרָשַמ ארק ילק ןּועְמְׁשִתיִ אָנְרְעְּבפ

 ar ל ₪ add, >0 | v 42. 43 prb add || 43 *1 6 mlt MSS Q Vrs ידו|
aut 6 v 356 60 'ג 'פ אפסח  autיִדְּכ אה | 45 *° [  frt add, >0 || © Var®5  

v 49 propter cp 3 add? || Cp 3,1° 60 -- éroug okrwkaidekdrou [|ח 'פ || ' ‘a 

karoikodvrac émi rhcד006  roles kai xwpac kali rdvrac5 6 4 סוסואולע  

Ai@ioriag || © 6 rod mepiBolov, 0 Aeeipa | 2° 6 +676 '!צפוא|6 606  rfc 

 Baailéwv kai kupieuwv ד6 oikouuévng 6Ang || ל ins 6 6 אימא אָיַמְמעדלָּכ

 NJ] cf v 4.7 et Paseq | © KMSS אָיתַפִת 055 יִאְּתַפִת | 3° א ןימָאְקְ 0
 ןימיסו | => >0 | 5 * Va ןלָק גז ו לק | ל א םרֶתיִק גז סרתיק, 0

 סרתק, 10 7. זס. 15 | © גז כבש
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 :ּהָרְׁשְפּו תִיֵוֲחייִד אֵמָלֲח יִנָתְעְדוְהְל לַהְּכ ךיִתיִאָה רַצאַׁשֶטְלַּב ּהָמְש
 ןיִמיִּכַת אָל לֵאָׁש אָּבְלַמייִּד אָזָר רַמָאְו אָּכְלַמ םֶדָק לינד הנעל
 ּהָלֲא יִּתיִא םָבי :אָכְלמְל היוחהל יל ןירָָג ןיִמְמְרַח ,ןיפשא
 תיִרֲחֵאְּב אָוָהָל יִּד הָמ רָצָנְַּוְבְ אָכְלַמְל עדה ןיֹזְר הָלָנ איַמְשִּב

 יהָתְנַאי"  פ יאו הָנְדדבְּכׁשִמלע ךשאר יחל אמו
 אלנו הנד ירח "אוהל יה הָמ וקל ְּךבָּכְׁשִמ-לע 'ךיְנויָעַר אָכְלמ
 -ןמ יִּב יתיִאדיִד הָמָכָחְב אָל הָּפַאוי :יאְוָהְל יִדְדהַמ ףַעְרוה איז
 ןּוְיִהְי אלל אָרָשּפ יִּב תרבּד"לע ןַּהָל יִל לג הָנָד אָזְר אח
 םֶלָצ לאו ָתיֹוַה הֶזֶח אָפְלַמ הָּתְנַאפפ ס ִעָּדְנִּת ְּךָבֶבִל יגויערו
 ארה 2 :ליִחְ ּהָורו "ףלבקל םָּאק ריִּתַי הָיִזְו בֵר ןִּכְד אָמְלַצ איֵנְׂש לח
 ּהָתְכְרִיו יִהֹועְמ ףֶסְכ יּד יֵהֹועָרְדּו יהודה בט בֵהָדייִּד ּהָשאַר אָמָלַצ

 :ףקח יד ןוָהגפּו לורפ יד ןיהָּמ יהולנִר לזְפ יד יקי :שָחנ יה
 "לע אָמְלַצְל יתַחְמּו ןידיב אל"יד ףןֶבָא תֶרוְנִתַה יִּד דע תָיַוה הזָח
 הָדֲחכ ּוקָּב ןידאַּבS5 :ןֹוּמַה "תקִּדַהְו אָּפְסַחְו אלְורַפ יד יָהולְגַ
 טְיק"יִרְּדַאדַמ רּועָּכ והְג אָּבַהַרְו אָפְסַּכ אָשֶחְנ אָפְסַח אָלְזְּפ

 תֶחְמייִואָנְבאָוןוְָל חכְתְׁשַה"אָל רֵתֲאלָכְו אה ןומה אש
 הָרׁשִפּו אָמְלָח הָנְדא :אָעְרֲאלְּכ תאָלְמּו בָר רּוָמְל תה אָמְלְַל
 אָּיַמְׁש הָלֶא יד אָיַכְלַמ ְּךֶלַמ אָּכְלַמ הָּתְנַאפ פ :אָּבְלַמםָדַק רָמאָג
 -וַנְּב יה ד"לְכְבו8 :ְָּלְבַהְי אָרְקיִו אָפקְתְו אָנְסִח אָתּובְלַמ
 -הָּתְנַא ןוהְלְכְּב ךֶטְלָשַהְ ָךֶריִּב בָהְי איִמְש-ףּוַעְו אָרְּב תֹויַח אָשְנָא
 ּךְּנִמ יאעֶרֲא יִרָחֶא ּוכָלַמ םּוקִּת ְּךְרְתָבּופ :אָבַהְד יִד הָׁשֹאַר אּוה
 ּגְכְלַמְה וס :אָעְרַאילֶכְּב טַלָשת יִּב אָשָחָנ יד יִרֶחֶא יֵאיִתיִלְת ּרכְלַמּ
 לׁשָחְ קַָּהְמ אָלְזְרַפ יד "לבל אָלְזְרפַּכ הָפיְּקַת אַוֲהָּת יִאיְעיִבְר
 אל הָתְיֹוֲח"יְֶוּי :עדתו קת ה אלה לעַעְרְמִדיּד לר אָלַֿפ

555: je 

a: 

 26 א ְּךִיַתיֵאַה ס ְךֶתיִאַה | 28 == ;a44 >6 | ל-ל ex ?,ז | ץ29 add | * א
 הָּתְנַא, סתְנַא, i4 31.37 66 || * Kךינ-, סך | 5 8'ְהָל | 31 VaזS א םיִאָק
 ס םֵאָק | 33 K ןוהָנִמּו ןוהָּנִמ; 0 ןיַהְנִמּ ןַהְּנִמ; ו ןֵהָנִמּ ןַהנֶמ, 4 415 |
 34 * prb ins 6 60 Nh (cf 45( || ל Var® nnbi, ia 35 | * 8 תקדהו, ג4 45 |

 35 Var® ANDI aut "תַלִמּ | 38 א ןיִרֲאָד, 0 ןיריד | 39 * א אעְרַא, 0
 עֶרַא | ל א אָיָתיִלְת ס הָאְתיִלְת | 4ס * א אָיְעיִבְר, 0 הָאְעיִבְר | ל םזפ

add; <6 | 41 * prb add. 
75* 



 1162 לאינד 26—2,11

 יב לֿבָקלְּכ הָיְוחַהְל ילכּוי אָּכְלַמ תֶלִמ יד אּתְׁשּבִהלַע שָנָא יֵתיִא
 :ישכו ףׁשֲאְו םטרח -לָכְ ילַאׁש אל ; הָנְדִ הלמ טיִלְשְו בר למל

 םָדְק 'הָּנּוחְי ד יִתיִא אל "ֹןְרָחָאְו הוקי לֵאׁש הבל אתו
 לֵבָקלְּכי* :יִהֹוְתיִא אָל אְָׂשִּביםִע ןּוהְרָדְמ יד ןיִהָלָ ןֶהָל אָּכְלַמ
 - ימי לכל הָבְבוָהְל רַמָאַו אנש צה סֹנְּב אְּכְלַ הָנּד

 יד אָחְּבַ בר הראל םַעְטּו אָט ביִתֲה לעג ןידאּביי תש
 אָטיִלׁש לויראל רַמָאְו הָגֶע5 :לָבְּב יִמיִּכַחְל הָלְטְְל קפנ יִּד אָּכְלַמ
 עדוה אָתְלִמ ןידָא אָּכלַמ םָדָקדומ הָפְצְחַהְמ אָתָד הָמדלַע אַּכלַמ-יָד
 הלני ףמז יַד אבְלַמְַמ הָעְבּו לע לאנה :לאינְדל ךוירא
 הָיְננִחְלְו לזא ּהתיבְל לאָיִנד ןידָאז ם :אָבְלַמל היוחהל אָרְׁשַפּו
 םֶדָקדְוִמ ֲעְבְמַל ןימחכוי* :עדוה אָתֶלִמ יִהוְרְבַח הָיְרזְעו לאָשימ
 רָאְׁש-םע יִהורְבַחְו לאָיִנָד ןּודְבּוְהְי אל יִּד הָנְּד אָזָר" לע אָיִמָש הָלֶא
 לאל ]| ןידָא יִלְג אָזְר :אילילדיד אָוְזֶחְּב לאינדל ןידָא 9 :לֶבְב יִמיִַּח
 רַמָאְו ו לאו הָנָע>פ :אָיִמְש ּהָלֶאל ךְרְּב

 אָמָלֲ"רעְו אָמַלַעְַמ רְבְמ .אָהְלֲאיר מש אוהל
 :איָה היד אָתְרּובְּו אָחְמְכָח יה
 ןיקָלמ םיִקָהְמּו .ןיִכְלַמ הְָּעַהְמ אינו אנע .אנְׁשַהְמ אוהיו

 :הָניִב יִעָדָיְל אָעְדְנַמּו ןיִמיִַחְל אָתְמְכְח בַהְי
 אָכֹוׁשֲחב הָמ עַדָי אָתְרְּתַסְמּו אָתְקיִמַע אָלָנ אה

 ייִתָהָבִא ּהָכֲאוְל*פ אַרְׁש ּהָמַע אָריהְנּו
 יל 'ִתְבַהְו אָתְרְּבְנּו אָתְמְכְח יב הָנֲא חַּבָשְמּו אָדוהְמ
 :אָנְתַעדּוה אָּבְלַמ תֶקְמדיִר ּךנִמ אָניעְביִד יֵנֵתְעַדוה ןַעְכּ

 ימיִּכחְל אָדְבֹּוְהְל אָּכְלַמ יּכַמ יד ְךֹויְרַא-לַע ילע לאיָנָּר הָנָּד לָבְקְלּכיי
 אָכְלִמ םָדְק "ינלעה רֵבּוהְּת"לַא לֶכְב יַמיִּכַמְל הלרמַא ןכְוו לזא לָבְב
 לַעְנַה הָלְהְּבִתַהְּב ךויְרא ןָיָדָא5 :אּוחָא אָּכְלַמְל אָרְשְפּו
 אָתּולְ נב יִרָבָג תחָּבְשַהִיִּד ּהָליְרַמַא ןֶכְו אבל םֶדק לאָינרל
 יִּ .לאנדל רֶמָאְו אָּכְלִמ הָנְע*é :עדּוהְי אּכְלַמְל אָרְׁשְפ יד ה יד
 10 *1 לָּכִי cf 3,29; 5,16 |  VarS לאש || < 8 ףַשַא ? | זז * VarS % ןרַהַאְו

id 322 |הָּפַצחהַמ,  dub, prps DoJ @) | 15 Hill0 ןֶרָחֶאְו | ל טגז9 ּהָנ-- | 12  
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1,14—2,10 DANIEL 11 

 .ּהָאְרִּת רשאכו ךָלֶמַה גְּבְתַּפ תֶא םיִלְכָאָה םיִדָלָיַה הָאְרַמּו ּוניֵאְרמ
 :הָרָׂשֶע םיִמָי םָסַנִיַו הָּגַה רֶבְל םֵהָל עמְשיוי+ ְיָבֲעמִע הָׂשֲע
 לכ" רֶשְּב יִאיִרְבּו בוט םֶהיִאְרִמ הֵאְרִנ הָרָׂשֲע םיִמָי תָצְקְמּויפ

 םְבְַפיתֶא אשנ רמה יָה למה גבת תֶא םיִלְכָאָה םיִלְי
 םֶּתְעַּבְרַא הָלֵאָה םיִדָלְיַהְויז :םיִנעְרַז םֶהָל ןֶתֹנְו םָהיֵּתְׁשִמ זמ
 ןיבַה לאָיִנָדְו הָמְכָחְו רֶפְסילְכְּ לּכְשַהו עֶּדַמ םיִהלֲאָה םֵהָל ןתְנ
 םָאיִבַהל ךֶלָמַה רֶמֲא-רְׁשַא םיִמַה תצְקְמלוי :תומלחו ג זחל

 אלו למה תא רגדיני* :רְַנְכְבְ יגָפל םיִסיִרְפה רש איב
 מַה נפל ודמעיו הירזענ לֵאְׁשיִמ הָיְננָח לֵאנָדּכ םֶלָּכִמ אָצְמִ

 םָאְִמיַו ְךָלָמַה םֶהְמ ׁשָקִּב"רֶׁשֲא יהָניִּב תַמְכָחי רַבְב לכי
 יָהְיְו :ותּוכְלַמלֶכְּב רֶׁשֲא יםיפְׁשִאָה םיִמטְרַחַה-לְּכ לע תֹודָי רֶׂשֲע
 יםִיַתש תַנָשְבְּו 5 | ם + :ְךָלַמַה ׁשֶרֹוכְל תַחַא תנש"רע לאנד
 ֹותָנְׁשּו וחור םַעְפְתִּתַו תֹוָמלֲת רַצְנְדַכְבְנ לח רַצְנְדְכְבְנ תּוכְלמְל
 .םיִפָשַכְמִל םיִפְׁשַאלו םימְמְרַַל ארקל ךלממ י רָמאו> :ויִלָע * הָתיְהִנ
 רַמאיפ :ךלמה יִנְפְל ּודָמַעָיו ואביו ויָתֹמְלֲח דלל דיִנַהְל םיִלשַכלְו
 רְּבַדיו+ :םֹולֲחַה"תֶא תַעַדְל יֵחּור םַעַּפִּתַ יִּתְמלֲח םֹולֲח ְֶלמַה םֵהְל
 יתימרא למל םיִּדשַּכַה

 הנע :אָּוַחְנ אָרְׁשִפּו 'ִּךיִדְבַעְל אָמְלָח רָמָא יִיָח ןיִמְלעְל אָּכְלַמ
 אָמְלַח ' יִנְגעדוְהִת אל ןה יאָּרְא יִנַמ הָתְלַמ יֵאיְִּׂשַכְל רַמֲאְו אָּכְלַ
 הֵרׁשְפּו אֵמְלֲח ןהְופ :ןּומְשְת יל ןֹוכיִּתָבּו ןּולְבעֶתִּ ןיִמְּדַה ּהרָשַפּו
 אָמְלָח הל ימדקהןמ ןּולְּבְקִּת איִגש רֶקָיַו ּהָּבְזְבְנּו ןנְּתִמ ןוחָהִּת

 יִהְבַעְל ראו אָמְלָח אְָלמ ןיִרמָאו תּונְָגִת ג ייִנְוְַה ּהָרשַפּ
 אָנְנַע יה הָנֲא עי ביפן רַמָאְו אָכְלַמ הָנָעַ* הָוֲחְהְנ ּהָרְשַפּ
 "ןח :אָתְלִמ יִּנִמ אָּרְזַאיִ ןּותיִוֲח יד לַבָק"לָּ ןיִנְבְז ןּוּתְנַא
 הָתיִחָשּו הָבֹרְכ הָלָמּו ןוכְתַד איָה"הָוֲח יֵננֶעדֹוִהְת אָל אָמְלָח
 0 ּורָמָא אָמְלָח ןהל אנַּתְׁשִי אָנְּדע יַד דע יִמְדְק רמאמל ןוּתְנַמַֹה

 "אֶל יומא אָּכלמימדק איש וי :יִנגחהְת הר יד ענו
 13 קזס הָאֹרת | 15 7155 0A om || 16 cfv זז || 20°69 הניבו הָמכח | 6

prps WY Dn, cf2, ז *  prb nonn vb exc || Cp12 םיפשאה]ו || 21 MSS Vrs 
prps TTI, cf 6,19; Gn 31,40; 5% 6, | 4 * prb1,3.5.18 | ל 0 0  

 add || * < ךיֵדְבעְל, 0 ְּךֶדְבעֶל | 5 * זק הָנע, cf 324 | ל א איְד-, סיִאְ 6
 ץ זס | 5 Vaז® אָדְוֲא | 7 030 הרשפו | 8 8 ubique 'ק; 1 prb ubique לb2קלכ |

 9 % ןּותְנְמְוַה יו 'ִמּה, 0 קו 2155 ןּּתְנֲמְַוַה גז ןֹוּתְנַמְוַה (8 תֹוזe: יָמְְַה).
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DANIEL  דניאל 

 רַצאָנְדַכּובְנ אָּב הָדּוהְיְַדלִמ םיִקָיְהי תּוָכְלַמְל שולָש תַנָשַּבי 1
 -ךלמ םיִקְיוָהְידתֶא ודב יֶנדַא ןתַיו :ָהילֲ רציו םֶלָשּורי לבְּבךלמ
 ףיִהְלֶא תיַּבי רעְנְׁש-ץֶרֲא םֵאיִבו םיִהלֲאָה"תיִב לכ יֵתָצָקִמּו הָדּוהְ
 יזנָּפְשאְל למה רַמאּינ :ויַהלֶא רצוא תיֵּב איִבַה םיִלָּבַהדתֶאְ
 :םיִמְּתְרַפַהְִמּו הָבּולְמַ לעַרּזִמּ לאָרְׂשִ ֵנְּבִמ איֵבָהְל ויָפיִרָס בר
 -לֶבְּב םיִלְּכָשַמּו הָאְרמ יִבוטְו יםּואמ"לָ םֶהְּב"יִא רֶׁשֲ םיָדלי
 לָביִהְּ דמעל םֵהְּב ַתָּכ ֵׁשֲאו עֶדמ יִגיִבָמּו תעד יעדיו הָּמַכָח
 םֹוי"רַבְּד ףלמה םֶהָל ןמונפ :םיִדְשַּכ ןושלו רֶפַס םֶדמלְלּ ףלמה
 םֶתְצְקִמּו שולש םיִנְׁש םֶלְּדנֶלְו ויתְׁשִמ ןַײַמּו למה ינָבְתַפַמ ומויּב
 לֵאְָׁשיִמ הָיְנִנִח לא הָדּוהְי ינְּבִמ םֶהְב יהי :ךלמה י יִנָפל ודמי
 רֶצאַׁשְטלְּב לאל יםשּיַנ תומש םיִסיִרָּפַה רש םֶהָל םָשיִוז :היְרועו
 םָשיַו* ם :דְנְנ דבע "הירזעלו ִּךָשיִמ לאימו ירש היננֲחַלְו
 שקביו ויָּתְׁשִמ ןויבּו למה ןָּבְתַפְּב לֵאָגתודאל רֶׁשֲא ובל לע לאנד
 דֶסֲחְל לאינְּדיתֶא םיִהְלָאָה ןָתינ :לֲאָג אָל רֶׁשֲא םיִסיִרָּפַה רֶׂשַמ
 אָרְי לאנְְל םיִסיִרָפַה רש רמי: :םיִסיִרָּפַה רש יִנְפְל םיִמֲחרלְו
 רֶׁשֲא םֶכיִּתְׁשִמתֶאְו םכְלַכֲאמ"תֶא הָנֹמ רֶׁשֲא למה יִנֲֹא-תֶא יִנֲא
 -תֶא םָּתְביִחְו םָכְיִנְּכ רֶׁשֲא םיִדליַהְומ םיֿפעְ םכיִנְּפזתֶא הָאְרִי הָמְל
 :םיִפיִרָּפַה רש הָּנִמ רׁשֲא רצְלּמַהי-לֶא לאי רָמאיויז ֶָלמַל ישאר
 םיִמָי ְּךיָדָבֲע-תֶא אָנ-סניי :הָיְרזעו לֵאָׁשיִמ היִננֲח לאנד" לַע
 פל וָאָריְוי :הָּתְׁשִנְו םִיַמּו הָלְבאְָו םיערזהְמ נָל-ונתו הרשע

Cpr, 1 al loc huj libr ubique sine א cf v 18 | 2° Var® תצקמו 61 ץ 5. 
 - 0 Acgaרזעיבא ° frt add, sed prb tot v 2b add || 3 * 6 ABiecdpi Sל-ל | 18

vet | ל 12155 Yn || 5 3 sic 8 6 Hill; Var® ָּבדתַּפִמ || °° prb trsp ante 
 |  ft crrp pro Marduk || © prb pro Neboןמיו | 6 569 ּויָהיַו | 7 3 >60 | ל

8 cfvs.13. 15.16 | rr °° 6 ABiecdpr TH AvadeiyOévri Gpxieuvolvyw 9 

AueAcad ¥ Malasar $ 2/25/26, || 12 cfv 16 .םינערז 



2-3 ESTHER 1159 

 םָהיִלֲא עיִנה הָמּו 'הָכָכילע' ִָּר"הָמּו תאזַה תַרָגאָה "יִרְבְּדלּכלַע
 םֶהיֵלֲע םיִולּגַהִלְּכ לַעְו םָעְר-לַעְווםֶהיִלֲע םיִדּוהְיַה "לקו ומיקי
 ֹםָנמְזִכְו םָבָתְכַּכ הָלאָה םיִמָּיַה יגָשתֶא םישע תֹוָהְל ירּובֲעָי אָלְ
 רוד ריילֶכּב םיִׂשעַנְו םיְִָזִנ הָלֲאָה םיִמָיַהְו * :הָנָׁשְו הָנָש-לֶכְּ
 הָלֶאָה םיִרּופַה ימיו ריִעְו ריִעְו הָגיְִמּו הָגיִדְמ יהָחָּפְׁשִמּו הָחּפְׁשִמי
 יבּתכתופ פ םַעְרזִמ ףּוסְיאְל םֶרְכזו םירּוהיה ְךֹותִמ ורָבֲעַי אָל
 תֶא םִיִקל ףָקְתלּכתֶא ליָדְוהְיַה יִכָּדְרְמּו" ליחיבא-תב הְָּלַמַה רָּתְסֲא
 םיִדּוהיַהְלָּכדלֶא םיִרָפְס יחוס :"תיִנׁשַה תאּזַה םיִרְּפַה תֶרָגַא
 םוְלש יֵרְבְּד ׁשֹוָרְׁשַחַא תוכל הָניִדְמ ּהָאַמּו םיִרָשַע .עַבָשלֶא
 םהילע םיק שא םָּהיֵּגַמְזַּב הָלאָה םיִרְּפַה יַמיתֶא קלי :תַמֲאְו
 םערזלעו םׁשפנ-לע ומיק רשאכו יָבְלַמַה רֶּתְסֶאְד ידּוהיה יִכְּרְרִמ
 הָלֶאָה םיִרָּפַה יִרָבִּד םיק רֶּתְסֶא רמַאמּוצ :םָתָקעַוְו תֹוִמּוצַה יִרְבּד

 פ | ירָפַפּב רָתְכַנְו
 הָשְעַמדלָכְו :םִיַה ייאְו ץֶרֲאָה-לע סמושרשחתא ּךְלִמַה םָשיִני 0

 םהדאולה ףלמה ול רֶׁשֲא יֵכְָּרִמ תל תַשְרַפּו ֹותָרּובְנּו ופקְת
 ידוהיה יִכּדְרַמּו יִּכ :סָרֶפּו ידָמ יכְלַמְל םיִמּיַה יֵרְבַּד פס לע םיִבּותּכ
 בוט שרד רויָחֶא ברל יּוצְרְו : םילוהיל ודנו שורושחא ְּךֶלֶמל ּהָגשַמ
 :ועְרַזדָכְל םולְׁש רֶבדְו ומעל

 26 © crrp | 9% >3 | 27 * >8 || * א לָּבַקְו vel לָּבְקְ 0 mlt MSs ּולְּבְקְו |
sic5 5 'זָּב | 28 = >5 |  | (אל] קח anteaט6] 1 ? ) רָבֲעַי vel1? רבעי  > 
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 1158 רתסא 26—9,13

 רֶמאָתו י :ׂשֲעַתְו דוע ִּתֶשקּבְהַמּ דל ןתיו ףַתְלַאְשדהַמו ּושָע הָמ
 ןָשּושְּב רֶׁשֲא םירוהיל רֶחָמ"םג ןָתָּנִי בוט ךָלָּמַה-לעמַא רּתְסֶא
 רמי + :ץֶעָהְלע ּולְתִי ןַמָהיגְּב תֶרָׂשֲע תֶאְו ויה תֶדְּכ תּושעל
 לת ןַמָקְינְּב תֶרָשְע תְֶו ןָשּושְּב תּד ןתָנִתַו ןּכ תֹושְעהְל ףלֶּמה
 רֶרַא ׁשֶרָחְל רָשָע הָעְּבְרא םָיְּב םג ןֶשּושְּבדרָשַא םייְּוהיה ּולַהְקְיַי
 :םֶדְיתֶא ּחְלָש אל הְּבַבּו שיִא תוָאמ שלֶש ןָשּושְב ְּנְַהְיו
 םֶשָפנלַע דִמָעְווּולַהְקַג ְּךֶלּמַה יתוניִדְמְּב שַא םידוהיה רָאְׁשּויפ
 אל הּנּבַבּו 'ףְלֶא םיִעְבַשְו הַׁשִמֲחֹי םֵהיֵאָנְׂשְּב גּורֶהְו םֶהיִבִיִאִמ יֵחּונְו
 הַעְּבְרַאַּב ַתֹוֹנְו רָדא שרל רשע הָשולש- םויְּביז :םֶדָיתֶא ּוחְלָש
 ןָשּושְבררָשַא *םייִדּוהיַהְוי* :הָחַמְשְו הָּתְׁשִמ םוי ותא הֵׂשֲעְו וב רשע
 רָשָע הָשַמַחְּב חונְו וָּב רָשָע הָעְבְראְבּו וב רשע השולשְּ להק
 םיִזּוָרּפַה םיִדּוהְּיַה ןפדלעופ :הָחַמָשו הָּתְׁשִמ םוָ ותא 'הָשָעְו וב
 רֶדַא שרחל רשע הַעְּבְרַא םוָי תֶא םיִשע תוזְרַפַה יֵרְעְּב יבׁשיַה
 :והערל שיא תֹוָנָמ ַחֶלָשִמּו בוט םויָו הָּתְׁשִמו הָחְמש

 -ִלָּכדלֶא םיִרָפְס חלשיו הָלֲאָה םיָרְבְּדַהיתֶא יִכָּדְרִמ בּתְכִיְו>
 :םיִקֹוחְרָהְו םיִבּורָּקַה שורושחא א למה תונידָמ"לָבּב רֶׁשֲא םיִדּוהיַה
 תֶאְו רֶרא ׁשֶדֲחְל רֶׂשֲע הָעָּבְרִא םוי תֶא םיִׂשע תְֹהְל ֿטֲהיֵלֲע יקל
 םֵהְב ּוחָנ-רַשַא םימנֿכ>> :הָנָׁשְו הָנָשִלְכְּב וב רֵׂשְע הָׁשַמֲח-ם
 לָבָאַמ המשל ןוגימ םֶהָל ּךַפָהְנ רשא שַהְ םַהיִבְיְאִמ :םידּוהיה
 שיא תונָמ חְלָשִמּ הָמְמְשְו הָּתְׁשִמ יִמָי םֶתוא תושעל בוט םויל
 תושעל לֲחַה-רְׁשֲא תא םיִדּוהְיַה לבו :םיִניִבָאל תֹונְּתַמּו הער
 רצ ינְנֲאָה אָתּמַהדןּב ןֵמַה יִּכ:< :יםָהיֵלֲא יֵכְּרְרַמ בֵתָּכ"רַׁשֲא 'תֶאְו
 לֶרוגַה אּוָה רוּפ ילָּפַהְו םֶדְּבַאְל םיִדּוהיַה- לע בשֶח םיִדּוהיַה-יָּ
 וָּתְבשְחַמ בּושי רַפֿפַה-םע רַמֲא ּללָמַהְי נפל פאב :םֶדבַאְלְ םָמָהְ
 -לע ויִנָּבדתֶאְו ותא יּוָלָתְו ושאר"לע םיִדּוהיַה-לע בְׁשְח"רׁשֲא הַעְרָה
 פלי רּוֿפַה םש-לע יםירּופ הָלֲאָה םימיל ּוארק ןפ-לעי5 :ץַעָה

12 pl MSS om 1 | 14 5 3 ץעָה"לע+ | 15 cf 47 | 16 * nonn MSS 
Br םֶקָּנָהְו sצקp 5 |לָכְּב vel Dipl) | = 6 uupioug revrakigylioug || 17 שש 

 ל טז 17 | 9 א םיִזֹורְּפַה, 1 0 םיִזְרַפַה| |  | vI8>3MSSS | * erושעו
  cf 27 || * dl prbּולְּבְקְו  | 23 * p MS'ה"לָּכ | 22 31155 "יַּב 21155 20
6 6 | 5 pl MSS Dֶעֲלֵיה, sic 3 (post Dהַיְהוּדִי( | 24 * <4MSS | ? Var 

 | ולָתְו  35/07 cum Esther ingressa esset; crrp | 1ליִּפָהְ | 25 * סצ הָאבְבּו

  5 Doupouperu, 67" goupdaia, Joseph. Arch. 11,295ה 9 26

ppoupeac (ppoupaiag cet) || °® <8. 
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 הָחְמָשְו הָרוא הָתְיָה םידּוהְילפ :הָחַמֶשְו הָלַהְצ ןשּוש ריִעָהְו ןַמְנְרַאו
 רֶׁשֲא םוקמ ריִעָו ריעְלֶכְבּ הָניִדְמּו הָניִדְמ-לָכְבּווז :רקיו ןׂשֵׂשְו

 בוט םֹיְו הָתְׁשִמ םידוהיל ןושְׂשְו הָחְמש עמ ותו למהר
 :םֶהיִלע םיִדּוהַהְדדִחּפ לָנ"יְּכ םיִדֲהיִתִמ ץֶרָאָה ימעמ םיֵברָ

 וב םוי רֶׂשֲע הָׂשולְׁשִּב רֶדַא שדח"אּוה שֶדח רֶׂשְע םיִנְׁשְבּוי 9
 יביא ּורְּבְש רַשָא םיַּב תושעַהְל ֹותָדְו למהר עיֵגַה רֶׁשֲא
 הָמָה םיִדּוהְיַה ּוטְלשְי רֶׁשֲא אּוה ְךֹפֲהנְ םֶהָּב טולָשל םידּוהיה
 שורָושַחַא | למה תֹוניִדְמ"לְכְב םֶהיֵרֲעְּב םיִדּוהְּיַה להק :םָהיֵאְנְשְּב
 םּדְחַּפ לַפְניִּכ םֶהינְפל דַמֲעדאָל ׁשיִאְו םֶתְעָר ישְקְבְמְּב די חלש
 ישעו תוחַּפַהְ םיִנְּפְרַּרְׁשַַאָהְו תֹוניִדַּמַה יִרָשְלָכְוּי :םיִמַעָה ל לע
 יֵכּורָמ-דַחּפ לפני םיִדּוהיַהדתֶא םיִאְׂשנְמ ףלמל רֶׁשֲא הָכאָלמַה
 תוגיִָמַהדלֶכְּב ףלוה ועָמָשְו ךְלַמַה תיִבְּב יִָּבְרמ לדני :םָהיִלֲ
 -תַּכִמ .םיביִאלכַּב םידּוהיה ָכַיַופ ;לּדְְ ףלוה יִכְּדְרַמ שיִאָהדיּ
 ּונְרַה הָיִּבַה ןשּושְבּו< :םנוצְרַּכ םַהיִאְנִשְב ושעיו ןְדְבֲאָו גְרַהְו בֶרִח
 תֹוִאַמ שָמָח דַּבַאְו םיִדּוהיַה
 ותֶאְו יאְתּדְנשְרּ ותאי :שיִא
 ו תא :'אָתַפְסַא \תֶאְ 'ןופְל
 ו תֶאְו 'אָיְלדא \ תֶאְו יאָתָרֹוּפ
 ותֶאְו יאָּתְׁשַמְרַפ . ו תֶאְופ :'אָתָדיִרַא
 ו תאְו ייֵדְרַא ו תֶאְו "ַמיִרַא
 הִָּבַבּו ּגָרָה םיִדּוהיַה ררצ אָתַדְּמַהְַּב ןַמְה יֵגְּב תֶרָשַעַיי :'אָתַוְיו

 :םֶדָיתֶא ּוֲחְלָׁש אל
 מַה יי יִנָפְל הָריִּבַה ןשּושָּב םיִנּורַהַה רַּפְסִמ אָּב אּוהַה םויַּביי

 םיִדּוהְיַה ֹוגְרָה הָריִּבַה ןָשּושְּב הָּכְלַּמַה רַתְסֶאְל ךָלִמַה רֶָמאיִוי
 למה תֹוָניִדְמ ראב ןַמָהְהיִנְּב תְרָשַע תֵאְו שיא תֹוָאמ שמח דַּבַאְ

Cp 9, 2 8 nonn MSS 'B3 | 3 S regzs | 7—9 sic 31 | 7 * sic Al (N min), 

 ||  6G AeAguvתוריפש, 3* תורישפ, 6 פapoaveotav || * 8 ןוכלד 5% ןוכליד 3

  6 6טלטרפ, 3% טלרפ,  6 9006 (Hara, baora) || 8 * 5תופסא, 8 5
  8%אריד,  6 Bopea (Bapoa, Bapek) | ° 5ל 5 אילד, | )000000 ,2000000(

  $Aתוסיפ,  6 ZapBaxa || g * sic Al (NW min; 8 tantum ₪ min), 5תריד,

  6 Pougaiov (Pougavov) || © Varל 5 יסיד, ||  6 Mapuaaiu(v)aתומסרפ,

 - 6 ZaBouתוז,  )Apoeov) || sic 41 (1 maj, min), 5צסו 6 Apaירידא, 35 ירדא,
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 1156 רתסא 15—8,3

 ָךְבִּתו וילנר יִנָפל לֵּפַּתַו ְּךְלַמַה יִגְפְל רּבדִּתַו רַּתְסֶא ףָסּוּתו
 רַשַא ותְבשחמ תֶאְו ינְנַאַה ןַמָה תעֶריתֶא ריבעהל ּולְנַחְתתַ

 קת בֵהְַה טְרש תַא ראל ֶמַה טוני :םיִדּוהיהילַע בָשֶ
 "םָאְ בוט ךְלָפַה-לַעדמַא רֶמאּתו ָכָמַה יַגְפִל רָמַעְתַו רתְסֶא
 יְניִעְּב יֶנֲא הָבֹוטְו לפה יִגְפַל רֶבְּדַה רֶׁשָכְו ונפל ןח יִתאָצְמ
 רֶׁשֲא יֵנְנַאָה אָתְדּמַהְּב ןַמָה תָבֵׁשֲחמ םיִרְפְּסַהתֶא ביִׁשָהְל בָּתָכִי
 הָכְכיִא 5 ְָלַּמַה תֹוָניִדְמלְבְּב רֶׁשֲא םיִדּוהיַהי-תֶא דָּבָא בת
 יִתיִאְרְו לַכּוא הָכְכיִאְו יִמֲעדתֶא אֵצַמײרׁשַא הָעְרַּב יִתיִאָרְו לכוא
 הָבְלַמַה רתְסֶאְל יׁשרוְׁשַחַא מַה רַמאיַנז ם :יִּתְלומ ןֵדבֲאְב
 ץעָה"לע לת לתא רּתְסֶאְל יתַתָ ןֶמָהדתיב הגה יהיה כרמל
 בֹוטַּכ םידּוהיַהדלע ּובְתַּכ םָּתַאְו :"םיידּוהיּב ֹוָדָי חָלְׁשרְׁשֲא לע
 בָּתְכַנ"רְׁשֲא בָּתְכדִכ ךְלֶמַה תעֵּבטְּב ּומְתִחְ למה םֶשָּב םֶכיִניֵעְּב
 -יִרְפְס ּואְרְקיַופ :ביִׁשָהְל ןיא למה תַעָּבַטַּב םִוָּתְחַנְו מַה םׁשְב

 ירש הָׁשלׁשּב ויס ׁשֶרָח"אּוה יִׁשילְׁשַה שב יִהֵה"תעְב מַה
 -םיִנַפְרְּׁשַחַאָה לֶאְו םיִדּוהָיַה-לֶא יִָּבְרַמ הָנצ"רְׁשֲא-לֶבָּכ בתיו וב
 ּהֶאַמּ םיִרְשֲעְ עַבָש שּפדדעְ ּוּדָהַמּורׁשֲא תֹניִדמַה יִנָשְו תּוחַּפַהְ
 םֶבְתְכַּכ םיִדּוהְיַהד לָאְ ונשֶלַּכ םַעְו םעֶו ּהָבָתְכַּכ ּהָניִדְמּו הָניִדְמ הָניִדְמ
 לה תַעָּבַטְּב תחי יִשרֶושַחַא למה םָׁשְּב בכי וס :םֶנּושלְכְ
 :םיִנְרּתָשַחַאַה שכר יִבְכְר 'םיִסּופַּב םיִצָרָה ְֵּב םיִלְפְס תלשיו
 ריִעָו ריע- לָכְּבורשַא ו םיִדּוהיל ְךֶלֿפַה ןתְנ רֵׁשֲאיי :םיִכְמרַה יִנְּב
 םע ליהי לָכדתֶא דבָאְלּו לנהל ֹיִמְׁשַהְל םָשָפַנְ-לע דמעלו לקהל
 -לֶכְּ דָּמֶא םֹיְּבִ> :זֹוָבָל םֶלְלָשּ םיִשְנְו ףט םֶתֶא םיִרָצַה הָניִדָמו
 "אּוה רׂשְע-םיִנְׁש שרחל רֶׂשְע הָשולָשַּב שורושחא ְּךְלַּמַה תֹוניִדְמ
 יול הָניִדְמּ הָגיִדְמלְכְּב תֶד ןתנהְל בָּתָכַה ןְנְׁשִתַפי :רָדֲא שח
 :םֶהיִבְיִאִמ םקּגַהְל הֶּזַה םײל םיִדוַתַע יםייָדּוהְיַה תֹויְהַלְו םיִּמַעָה- לכל
 רָבְדַּב םיִפּוחְדּו םיִלָהְבִמ ּוָאְצְ יםיִנְרְּתְׁשַחַאָה ׁשֶכָרָה יֵבְכְר יםיִצְרָה
 ינָפְלמ וא יכָבְרְמ5ְ :הָריִּבַה ןָשּושָּב הָנּתְנ תָּדַהְו מַה
 ץּוּב ךיִרְכִתְו הלו בָהָז תֶרֲמעו רּוחָו תַלְכִּת תּוכְלַמ שובל ְךֶלֶּמַה
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 ויִַהֶאלֶכְלּו וּתְׁשֲא ׁשֶרְָל ןּמֶה רפי :ׁשאָר יּופחו לָבֶא ּותיֵּב
 עַרְצִמ םָא ּוְּׁשִא שֶרֶזְו ויִמָכַח ול ורמי ּוהָרְק רֶׁשֲאלְכ תֶא
 לפי דל לכּותדאל לנפל לגל ָתּולחַה ָשַא יכְּנְרִמ םילּוהיַה

 ונפל לָּפִ
 -תֶא איִבָהָל ולהְבִיַו וענה למה יִסיִרְסְו ומע םיִרְּבִדְמ םָדועיּצ

 ןְמָהו ָָּּמַה אָבְייי ל | ירָתְסֶא הֶתְשָעְיִרֶשַא הָתְׁשִּמַהִלֲא ןֶמָה
 יִנָשַה םּוּיּב םֶג רָתְסֶאְל ףָלֶפַה רָמאיני :הָכָלַמַה רֵּתְסָאזסע תּוָתְשַל
 ְֶתְׁשַקּב"המּ ּךָל ןֵתְגְִו הָּבְלּמַה רֵּתְסֶא ךַתְלַאְשְדהַמ ייַה הָּתְׁשמְּ
 יִתאֹצָמ-מַא רמאתו הָּכְלַמַה רַתְסֶא ןעַמַוּג :שָעַתְו תּוכְלַמַה יצֲח"ֲע
 יִתְלֲאְׁשְּב יׁשפנ יל ןָתָּנִּת בוט דָלפה-לעימאו למה ךיִניֵעְּב ןַת

 דּבאלּו ורה ריִמְַׁהל רעו נא ֹוגְרְמג יי :יִתָָקְּב ימעו
 יקָזְגְּב יהָנׁש רה ןיִא כ יּתְׁשַרֲחָה ְּרְְמַג תֹוֲפְׁשִלְו םיִדְבֲעַל ולא
 יִמ הָּבְלַמַה רֶתְסֶאָל רָמאָי שורושחא ְלְמַה רָמאינפ ס יְִּלַמה
 רַּתְסִא רָמאָּתַו :ןִּכ תושעק ובל ּאְלְמדִרְֶשַא אּוה הָזיֵאְו הֶז אּוה
 :הָכְלַמַהְו למה ינֶּפלְמ תעְבְנ ןָמְהְו הזה עֶרָה ןָמָה בואו רצ שיא
 ׁשָקבְל דַמַע ןֵמָהְו ןָתיִּבַה תַנָּגְדלֶא ןייה הָּתְׁשַמַמ ֹותָמֲחַּב םק ךלָמַהְוז
 תֶאַמ הָעְרֶה וָלֵא הָתְלְכיִּ הֶאְר יִּכ הָכלַמַה רָּתְסִאַמ ֹוׁשְפניִלֲע
 לֿפנ ו ןְמָהְו ןייה "הָּתְשַמו תביא ןְתיִּבַה תַנָגִמ בש כה ְֶלַמַה
 -תֶא ׁשֹוְּבִכל םנה ךֶלָמַה רֶמאיו ָהיֶלְע רֶּתְסֶא רֶׁשֲא הָּממַה"לע
 רַמאיפ :ֿפָח ןָמָה נפו ךֶלמַה יִּפַמ אָּצִי רָבָּרַה תֶיַָּּב יִמע .תָכלַמַה
 הׂשְערְׁשַא ץֵעֶה-הַּגִה םגְּךֶנמַה י רנפל םיִטיִרָּפַהְדוִמ דָחֶא הנובר
 ַּהְבִנ ןֶמֶה תיֵבְּב למע "למה לע בומדרֶּבִּד רֶׁשֲא יִכָּבְרַמל ןָמָה
 ץֶעֶה-לע ןְמָה-תֶא ּולְתּיַו :ויָלֲע ּוהָלְּת מַה רַמאיו הָמִא םיִׁשָמֲח

 ןַתָנ אּוהַה םִיַּי 8 ם ::הָכָבָׁש למ תקחו יד ןיכרָשַא
 םייָדּוהְיַה רֶרצ ןָמֶה תיִּבדתֶא הָּכְלַּמַה רָּתְסֶאְל שורָושחא ּךְלָמַה
 רח :הל"אוה הָמ רָּתְסֶא הָדיִגִהיַּכ מַה ינפל אָּב יֵכָּדְרמּו
 רָּתְסֶא םֵׁשּתַו יב כרמל הָנְתִיַו ןמֶהַמ ריִבָעָה רשא ֹוּתְעַּבַט-תֶא ָּךְלמה

 | פ = ןָמָה תיבילע יִכדְרְ"תֶא
 14 3 Cp 7, 4 ** prps | ¥' (cursores) הָוש הָלָצַה; 1 4 (רֶצַה = 4%
 mitas) | * 8 pila | 6 טגז9 nya) | 8 6 dierpdrn, 1 ft ּורָפָח | 9 3 אנובחר
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 1154 רתסא 6,12—5,11

 דלָּכ תאו וָנְּב ברו ֹרׁשָע דֹובְּכתֶא ןָמָה םֵהָל רַפסייי :ֹוָתְׁשִא
 :ךְלִמה יִדְבעֶו םיִרָשַהילַע ֹואְׂשִנ רֶׁשֲא תֶאְו ְךכָמַה לג רֶׁשֲא
 הָּתְׁשמַהלֶא ְּךֶלָמַה"םע הָּכְלִמַה רַּתְסֶא הָאיִבֲה"אְל ףָא ןֶמָה למאי
 ְָלְּמַה"םע הָלְאּורק יִנֲא רָחָמְליםַנְו יִתֹוא-םַא יִּכ הָתְשְע"רַׁשַא
 יִדּוהְּיַה יֵכְּרְרַמתֶא הָאר יָנֲא רֶׁשֲא תעלְכְּב יל הש ּונְניֵא הָז-לָכְו
 ץעדושעו ויבָהֲא-לכְו ותְׁשֲא ׁשֶרָז ול רֶמאָתוי ּדָלמַה רעֶׁשְב בֶׁשֹוי
 ריֶלָע .יִכָּבְרַמדתֶא ֵלְתיְו ךלמל רֶמָאו רֶקְּבַבּו הָּמֲא םיִׁשָמֲח הב

 שי ןמָה ינֿפל רַבְרה בטיינ חָמֶש הֵתְׁשִַה-לֶא דלמהדםע אָבּ
 ס :ץעֶה

 רָפסדתֶא אּיִּבָהְל רַמאיֹו ְךֶלַּמַה תנָש הָדְדְנ אּוהַה הָליִלַבַי 6
 בּותכ אָצֶמיַו ָלֶּמַה ינפל םיִאָרְקנ היו םיִמָיַה ירָבּ | תונרְכְזַה
 יִרְמָשִמ "למה יסיִרס ינָש ישְרֶתְו אָנָתְגְּבלע יִכָּדְרַמ דיִּנַה רָשַא
 -המ ְּךֶלַּמַה רָמאּו :שורְושַחַא למ דִי לשל ושְקְּב רֶׁשֲא ףָּכַה
 ויִּתרַׁשִמ ךְלַמַה ירענ ּורמאינ הז"לע כרמל הָלּודְנּו רֶקי הָשַעַּ
 רצחל אָּב ןַמָהְו רֵצְחַב יִמ למה רָמֲאו+ :רָבָּד ֹומְע הַשַעְנאל
 ץַעָהלַע יַכְּדְרִמדתֶא תֹולְתְל למל רָמאל הָנוציִחַה מַה תב

 רחב דמע ןַמָה הגה ולא לפה ירעג מאני ול ןיִכַהירׁשֲא
 תושעל"המ ְּלמַה ול רֶמאָיו מָה אובו :אובָי ְךנָמַה רַמאיו
 לפה ץפחְ יל בלב ןְמֶה רֶמאּו וִרְקיִּב ץֲֵּח ְּךכָמַה רֶׁשֲא שיְִּב
 ְּלִמַה רֶׁשֲא שיא ְּלֶמַהלֶא ןַמָה רַמאײוז :יִנָמַמ רתוי רֶקְי תושעל
 רֶׁשֲא סּוסו ךְלמַה ָּבשַבְל רֶׁשֲא תוכל שובל ואיי :ורְקיִּב ץפָח
 שּובְלַה ןותְנופ :וָשארּב תּוכְלַמ רֶתָּכ ןֵּתְנ רֶׁשֲאו א ו ךלמה ל בֶכְר

 ׁשיִאָה"תֶא שלה םיִמְּתְרַּפַה למה יִרשמ שיאדְולע םּופַהְ
 ּואְרְקְו ריִעָה בוָחְרְּב סּופַהדלע ּוהָביִּכְרַהְו וָרָקיִּב ץפְח ְךְלַמַה רשא
 ךָלָמַה רמו :רָקיִּב ץֶפָח למה רֶׁשֲא אל הֵׂשְעַי הָבָּב וָל
 ןכזהׂשעו תב רֶׁשֲאּכ סּופַהתֶאְ שּוָבְלַהתֶא חַק רַהַמ הל
 רֶׁשֲא לָּכִמ רֵבְּ לַַּּת-לַא ְךֶלַמַה רעְשְּב בָשויַה ידּוהְּיַה יֵכְְּרִמְל
 יִכְּדְרמ" תא שבלי סּוסַה תֶאְו שּובַלַה תֶא ןָמָה חָקיויי :ּתְרכִּ
 למה רֶשֲא ׁשיִאָל הֵׂשְעַי הָכָּב ריִגָפל אָרְקיַו ריִעָה בֹוָחְרּב והָביִכְרִיַ
 דלֶא ףֶחָדִנ ןֶמָהְו מַה רעָש-לֶא יֵָּרְרְמ בָׁשיו> :ורקיּב ץפח

  | Cp 6, 2 cfיִניִעְּב  | 14 nonn MSS 8+-"לָּכ | * 3 עדלְכְו  * pc MSSזז .
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 הז ּךְלֶמַהְדלֶא אּוָבָל יִתאַרְקַנ אָל יֹנֲאַו הָיָחְו בָהְּוה טיִבְרְׁשתֶא
 יֵבְּרְרְמ רָאוּ :רַּתְסֲא יֵרְבּד תֶא ירמי "ודיני > :םוי ' םיִשולָש

 -לָכמ ךלמה-תיב טלמַהְל ְךֵׁשפנְב יִמרְּת"לַא רּתְסָא-לֶא ביִשָפְל
 דוָמַעְו הָלָצַהְו חָר תאזה תַעְּב ישירחמ שרֲחַה"םַא יּכי+ :םיִדּוהְיַה
 תעֶל"מַא עַדֹוי יִמּו ּודבאת יִבָאדתיִבּו ּתִאְו רַתַא םִוָקַמִמ םידּוהיל
 ךלי5 :יִבָּדִרַמְדלֶא ביִׁשָהְל רֶּתְסֶא רָמאְּתַו5 :תּוכְלַמִל ּתַעְּגַהי תאזָּכ
 ּולָכאָּתְדיִלַאְו יִלָע ּומּוצְו ןְשּׁשְּב םיִאְצְמַּנַה םיִדּוהְיַהד לָּכתֶא םֹונָּכ
 ןְּכ םִּצָא יַתֹרעֶנְו נא" םויָו הָלַיל םיִמָי תֶׁשלְׁש ותְׁשִת-לַאָו
 רבע :יִּתְדָבֲא יִּתְדַבָא רשאכו תכיל רֶׁשֲא מַה לֶא אֹוָבֲא ןֿפְבּו
 :רֶתְסֶא ויל הָתּוצ"רְׁשַא לָבְּכ שענ יֶכָדְרַמ

 רצֲחַּב דמַעְּתַו תּוכְלַמ רַּתְסָא שבלַתַ יָשיִלָשַה םִויַּבויָהי 5
 אָסְּכ-לע בש ְּךֶלַמַהו ְךֵלמַה תיִּב חַכְנ תיִמיִנָּפַה לַמַהתיֵּב
 מַה תּואְרַכ יהיו :תִיָּבַה חַתַּפ חַכְנ תּוְלַמַה תיִבָּב ֹותּוכְלַמ

 ךְלְפה טָשוינ ויְניִעְּב ןֶח הָאְשָג רַצְחְּב תֶדְמע הָכְלַמַה רֶתְסֶאתֶא
 ׁשֹאָרְּב עַנּתַו רָּתְסֶא בֶרְקתַו ודָיַּב רשא בֶהֶּנַה טיִבְרְשדתֶא רָּתְסֶאָל
 ּךִתָשְקְּבדהַמּו הָּכַלַמַה רֶּתְסֶא ל" הַמ מַה ל רֶמאג :טיִבְרְׁשַה
 בוט ְּךְלַּמַה"לע-סַא רָּתְסֶא רַמאּתנ+ :ְָּל תנו תּוכְלַמַה יצֲח-דע
 רָמאו :ול יִתיִׂשֲערׁשֲא הָּתְׁשמַה-לֶא םויַה ןָמָהְו למה אֹובי
 ןַמַהְו ְּךְלַּמַה אבי רֶּתְסֶא רֶבָּדתֶא תֹוׂשְעל ןֵמֶה"תֶא ּורַהְמ מַה
 הָּתְשִמּב ָּתְסֶאל למה רמו :רֶתְסֶא הָתְׂשֲעירְׁשַא הָּתְׁשִּמַה-לָא
 :שַעַתְו תּוִכְלַמַה יצֲח-דע ְּךֲתְׁשִקּב-המו לו ןתניו ְךָתְלַאשדהמ ןייַה

 יגיעְּב ןח יִתאָּצְמיסֲאי :יִתָשְקְבּו יִתָלֲאְׁש רמאתו רַּתְסֶא ןעֶתוז
 יָתְׁשקּב"תֶא תושעְלְו יִתְלאָשְתֶא תַתָל בוט ךְכָמַה-לע-ָאְו ךְלִמה
 יהָׂשֲעֲא רָחָמּו םֶהָכ הָשַעֶא רֶׁשֲא הָּתְשּמַהְלֶא ןֶמָהְו ּךָלָמַה אָבְי
 :ָּךְלִמַה רַבְדַּ

 יֵכָדְרְמ-תֶא ןֶּמָה תּואְרְכְו בל בוָטְו ַחַמָׂש אּוהַה םִיַּב ןָמָה אציל
 :הָמֲח יֵכְּדְרָמ-לע ןַמָה אליו ּנַּממ עֶז"אלְו קאלו מַה רַעְשְּב
 שֶותֶאְו ויָבָהְאתֶא אביו ָלְׁשיו ותיִּבדלֶא אֹובִיו ןמָה קּפַאְתִַווס
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 הָניִרְמ-לעורַׁשַא תֹוחַּפַה-לֶאְו ְּךֶלמַה ינּפְרּרְׁשַחַא לֶא ןַמָה הָוצ
 נּוׁשלְּכ םַעְו םַעָו ּהָבְתְכַּכ הָניִדָמּו הָניִדְמ םָעָו םע יִרָשדִלָאְ הָניִדָמּ
 ַחוְלָשְְר :ךלמה תַעָּבַטְּב םָּתְחַנְו בָּתְכִנ ׁשיוׁשֲחַא ךְלַמַה םשְּב
 רֵּבֲאְלּו גרהל רימְׁשַהְל מַה .תָֹניִדְמהלְּכדלָא םיִצָרָה דִיִּב םיִרפְס
 הֶשולֶשְּב דָחֶא םִייְּב םיִׁשָנְו ףט ןקַז-דעו רענִמ םיִדּוהְיה-לכיתַא
 ןנְׁשְתַפ 4 :זֹובָ םֶללשּ רֶדַא שֶרְחְדאּוה רֶׂשְעםיִנְׁש שֶרְחְל רשע
 תֹויֲהְל םיִמַעָה לכל יול הָניִדְמּו הָניִדְמלְכְּב תֶּד ןתגַהְל בתָּכַה

 תלה ְךֶלַה רבְדּב םיִפּוחד אנ םיצְרהי הָּנַה םֶל םיִתע
 ןשוש ריִעָהְו תּוּתְׁשִל ֵּבְׁשי ןְמָהְו ּךֶלַפַהְו הָריִּבַה ןׁשּיׁשְּב הָנְּתִנ
 ס :הָכֹוְבְנ

 ויִדְנְּבתֶא יֵכְָרִמ ערקינ הָׂשֲעג רשַאלָּכ-תֶא עדי יִכְבְרמוי 4
 :הָרְמּו הָלּודְנ הָקֲעְז קעזינ ריִעָה ְּךוִתְּב אֵצינ רַּפֲאָו קש שבלי
 שּובְלּב ְךָכַמַה רעש-לֶא אֹובָל ןיא יכ ָלָּמַה"רעֶׁש יִגָפִל דע אובו
 עיִּגַמ ֹותָדְו ְלֵמַה"רבְ רֶׁשֲא -- הָניִדְמּו 0 :קֶׂש

 הכלה ל הל רינו יפרו רֶתְסֶא תורני יהָניאובְּתַי
 אלו וילָעִמ וקש ריפה יִכְְּרַמדתֶא שיִבְלַהל םיִדָנְּב תלת %

 יבָברמ esas .רלפהירפש נפל רָשַא ריֵעָה ra יכרְרמ
 לוקֶשל ןְמָה רַמִא רֶׁשֲא ףֶסַּפַה תַשְרַפותֶאְ ּוהָרָק .רׁשֲא-לְּכ תא
 -רֶׁשֲא תְּדַהדבַתַּ ןִגָשְתַפתֶאְו :םֶדְּבַאְ םייִדּוהיְּב למה נגע
 תווצְלּו הל דיִגַהְלּ רָתְסֶאתֶא תואְרַהְל ול ןתַנ םֶדיִמשַהְ ןשושב ןתַנ
 :הָמעלע ויָנָפַלִמ שקבלו ול ןָּנִחְתֶהְל למה לֶא אובל ָהיֶלָע
 ּךָתהל רָּתְסֶא רֶמאְּתַו :יִכּדְרִמ ירָבְ תֶא רָתְסָאְל דניו ְּךָתַה אבי
 םיִעְדֹ למה תוניִדְמ םַעְו למה ידְבֲע-לָּכיז :יֵכְָּרֶמלֲא ּוהּוצִּתַו
 תיִמיִנָּפַה רֵצְחֲה-לֶא ְלַמַה-לָאדאֹוְב רֶׁשֲא תֵׁשֲאְ שילב רֶׁשֲא
 ְךֶלַּמַה ולדטיׁשו רָשַאְמ דַבָל תיִמָהְל ֹותְּד תתא ארקידאל רֶׁשֲא
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 2,212 ה 5 1

 פ ותא הָנֲמֶאְב הָתְיִה רֶׁשֲאַּכ הָׂשֹע רַתְסֶא יִכָיְרִמ רמאמ
 -יִנָש ישָרֶתְו ןָתְנַּבי ףצק ֶלֶמַה"רעשְּב בשווי יִבָּדְרַמּו םַהָה םיַמיַּב>י
 :יׁשרוְׁשַחַא למ די ַחְלָשָל ושקביו ףפַה יִרמַשִמ למה יִסיִרָס
 למל רַתְסֶא רָמאָּתַו הָּכלמַה רָּתְסֶאְל דגי כרמל ל רֶבָּרַה עניו

 בתְּכיַ ץעדלע םֵהיֵנְׁש לת אָצְמִיַו רֶבָּרַה ׁשּקַבִיו :יָכְָּרָמ םֵׁשְּב
 ס ְַָמַה ינ יִנְפִל םיִמָּיה יִרָבִּ רָפָחְּ

 כ ןְמָהיתֶא שולושחא ללה ג הָלאָה םרבְהורַתאי 3
 רַשַא םיִרָשַהלָּכ לֵעַמ ּואְסַּכ"תֶא םֵׁשיַו ּוהֲאְׂשִניו 'יִגְנאַה יאָתָדּמַה
 םיִוחְּתְשַמּ םיִעְְּ ךְלַמַה רַעָשְּבדרֶשַא מַה יְִבעלָכְוי :וָּתַא
 ּורמאיוי :הָוֲחַּתְׁשִי אָלְו עָרְכִ אל יפָדְרְמּו ךלמה ול"הְוַצ בי ןמָהְל

 תא רבוע הָתַא עמ ברל ךלפה רעְשְּבירֶׁשֲא למה ידע
 םֶהיִלַא עַמְׁש אָלְו םויָו םָי יִלֶא םֶרֶמְאְּב יהיו :ּדְלִמַה תוָצַמ
 אּוה"רְׁשא םֵהְל דִיִגִהִיְּכ יִכָּדְרִמ יִרְבִּד ּודַמְעיַה תּואָרל ןֶמָהָל ודיני

 מה אָלָמ יל הָוֲחְּתְשִּו ער יִכָּבְרְכ ןיִאיּכ ןָמָה אָרְיַנַ :יִדּוהְ
 םע"תֶא ל ּודיִגַהיִכ ודבָל יִָּבְרמְּב דִי םַלְשל ויִניִעָּב יב יהֶמַח
 תּוכְלַמדלָכְּב רָשֶא םיִדּוהְיַהְדלָּכדתֶא דיִמָשַהְל ןֶמָה שקבינ יִבּדרִמ
 םיִּתָש תַנְשַּב ןָסיִנ שדֲח-אּוה ןושארה שֶדָחָּבז :יִכְּדְרַמ םע שורְושַחַא
 !םויִמ ןַמָה ינפל לָרוגַה אּוה לופ ליִפַה שוְרושַחַא למל הָרָׂשֲע
 ןָמָה רָמאיַנ* ס ּרָרֲא שדת"אּוה רֶׁשע-םיִנְׁשי ׁשֶדֹחְל שֶרֶחַמּו םונָל
 לָכְּב םיִמַעָה ןיִּב דֶרפְמּו רגִפִמ דָחָאדםע נשי ׁשּורנְׁשַחַא ךלמל
 םֶניֵא ְּךְלַּמַה יִתְּב-תֶאְו םע"ִלָכִמ תונש םָּהיִתַדְו ךִתּוכְלמ תוְגיִדמ
 םֶדּבַאְל בֵתָּכִי בוט למ לֲעםַא :םֲחיִגַהְל הושךיא ְךֶלַמְלְו םישע
 איִבָהְ הָכאְלִמַה ישע יִדילַע לוקְׁשֲא ףָסַּכרַּכְּכ םיִפָלַא תֶרָׂשֲעַו
 ןֶמֶהל ּהָנֶּתִיַו וי לַעָמ וָּתְעַּבַטדתֶא ָלֶמַה רסָיַו יט :ךלמה יזְנָּ-לֶא

 ספה ןָמָהל לה רֶמאָיַניי :םידּוהיה רצ יִנְנאָה אָמָדְּמַהְרּ
 יִרפְס וארו = :ְנִׁעְּב בוטּכ וָּב תושעל םַעָהְו ףָל ןּתָ
 "רֶׁשֲאלֶכְּב בֵתּכִו וב םוי רָשָע הֶשולְשַּב ןוׁשאַרָה שֶרֶחּב ךְלִמַה
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 1150 רתסא 2,7--גס

 יהְיַז ולָבְּב ּךְלִמ רַצַנְדכּובְנ הָלְנֶה רֶׁשֲא יהָרּוהְיְדְלַמ הָיְנְכִי םע
 הָרַעַגַהְו םָאְו בָא הל ןיִא יִּ ודּתּב רָּתְסֶא איה ָּטַרֲהיתֶא ןמא
 :תבל ל יִכָרְרִמ הָחְקִל הָמִאְו ָהיבָא תוָמְבּו הֶאְרִמ תבּוטְו ראפ
 ןשוש-לֶא תיוְּבר תוְרָעְב ץֿבָּקַהְבו ותְדְו ךְלמַה-רבְּד עֶמְׁשַהְּב יהו
 רמש יִנַה ךלָא ָךֶלַּמַה תיִּבדלֶא רָּתְסֶא חַקֶלִּתַו יִנַה דָידלֶא הָריִּבַה
 להב נפל דָסֶח אָשִּתַו ליִניִעְב הָרַעַּנַה בָטיִּתַפ טס :םיִׁשָנַה
 תֹיֲאָרָה תורָעְגַה עבש תֶאְו הל תַתְל ָהיֶתונְמדתֶאְו ָהיִקנרמַּת"תֶא
  :םיִשָנַה תיֵּב בוטל | ָהיָתֹורעֶנ-תֶאְו ָהְּנַשיו ףלמה תיֵּבִמ ּהָל-תֶתַל
 היל הו יִכָּבְרמ יִּכ "ּהָתַדלומתֶאְ ּהָמַעְדתֶא רָּתְסֶא .הֶדיִנֲהדַאל וס
 -תיִּב ירצח נפל ַּלַהְתִמ י יִכָּדְרִמ םֹויָ םויַלכְבו :ריגתדאָל רֶׁשֲא
 הרענ לת עיִנַהְבְיי :יּהָּב הָשַעַידהַמּו רָּתְסֶא םִולְׁש-תֶא תעלל םיִשָנַה
 יםיִשָנַה תב הל תה ץקמ שּורוְׁשֲחַא ךֶלמַה-לֶא ו אובְ הָּרענְו
 ןַמְׁשְּב יםיִשְדַח הָשַש ןַהיִקּוְרִמ ימי ּואְלִמִי ןַּכ יִּכ 'שךח רֶׂשֲ םיִנְׁש
 הָרְעּנַה הוו :םיִשָנַה יִקּורְמַתְב םיִמָשָּבַּב ימיִׁשְרֲח הָׁשְׁשְו רמַה
 תיִּבַמ ּהָּמַע אּוְבָל הל תגי רמאת רֶׁשֲא-לְּכ תא ףלמההלֶא הֶאּב
 -לֶא הָבָש איה רקבבו הֶאְב אֹיָהֹובָרֲעְּביצ :ךלמה תיִּבדדַע םיִשָגַה
 םיִשָנליּפַה רמש ְלַמַה סיִרְס יזגֶשעש ךִיײילָא ייֵנְׁש םיִׁשָנַה תי
 :םֵׁשְב הֶאְרְקִנְו לפה ּהָּב ץפָח"םַא יִּכ ְְלמַה-לא דוע אובָתְאל

 19-חקל רַשַא יִכָּבְרִמ רו לְמיִבַא-תַּב רֵּתְסָארּת עיִנַהְבּוופ
 יגה רמאי רֶׁשֲא-תֶא םָא יֿפ רַבְּד הָשְקַב אל מַה אֹובְל תבל
 ָהיֵאֹר- -לָּ יִניִעְּב ןַח תאָשנ רֵּתְסָא יֵהְּתַ םיִשָגַה רמש למה -סיִרס
 ׁשֶדָחַּב ותּוכלמ תיָּבד לֶא שורָושַחַא למה" לֶא רַּתְסֶא חַקְלתַויפ
 ףלמה : בֵהֲאיְו 7 :ותּוכְלַמְל עֶבְׁש-תַנְׁשְּב 'תבַט שֶדְתִדאּוה יירישעה
 םֶשִיִו תולּותְּבַה לָּכְמ ויִנָפל דָסָחָו ןֵח"אְׂשּתַ םיִשָנַה"לָּכַמ ל רָּתְסֶאתֶא
 הָּתְׁשִמ למה שעיויפ :יִּתְׁשַו תחת הָביִלְמַַ ּהָשארְּב תּוכְלַמירָתַּ
 הֶׂשֲ תֹוניִרָמְל הָחְנַהו רֶּתְסֶא הָּתְׁשִמ תֶא ויְָבעו ויָרְׂשדלְכל לוג
 מַה דִיִּכ תֶאָשַמ ןתיו

 ןיַא וָךְלַמַה-רַעְׁשְּב בשי יִכָּדְרַמּו 'תינש תֹולּותְּב ץֶבָּקַהְבּויופ

 -תֶאְו יֵכְָּרָמ ָהיַלָע הְָּצ רֶׁשאַּכ ּהָמַעדתֶאְו הָּתְרלומ תֶדָגַמ רֶּתְסֶא
 7 3 סדה >6 | גז = IMs 'ִחַּב | ל nonn MSS : הָל | 12 ** + 61 6 6 | ל 8
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1 ,6 ESTHER 1149 

 סֶרּפ ויֵרְׂש 'תעְבִׁש 'ןָכּומְמ *אָנְסְרִמ 'סְרִמ שישְרַת יאָתָמְרַא 'וָתש
 תושעל"המ ת תֶדָב5 :תּוקְלַמּ הָנשאְר םיִבָשּיַה מַה יִנָּפ יִאֹרְ יִדָמּ
 דָיְּב שְוָשַחַא מַה * ּרָמָאְמתֶא הָתְשָעאל רֶׁשֲא ולע יּתְׁשִו הָבְלַּ
 לפה לע אָל םיִרָשהְו למה יג ינפל ןְכְמֹומ רֶמאַווי ם :םיִסיִרָּפַה

 רֶׁשֲא םימעֶהלְכ-לעְוֹיִרְשַהלָכ-לע יֵּכ הָבְלַה יּתְׁשנ הָחְוע לבל
 -לָּכילע הְָּלַמַהירבְד אָצִי"יִכי :שורךושמא ךָלָמַה תֹוניִדְמ"לֶכְּב
 רַמָא שורָושַחַא לפה םִמֲאְּב ןָהיִגיעְּב ןַהיִלְעּב תָנְבַהְל םיִשָּנַה
 והָנְרְמאּת הֶזַה םויהְוי* :הֶאְבְאלו ויִנְפְל הָּבְלַמַה יִּתשנתֶא איִבָהְ
 ףלמה יִרָש לָכְל הָפְלַמַה רֵבְּדתֶא לעמש רַשָא יִדָמּודסַרַּפ תור
 ויָנפָלִמ - תּוכְלַמדרַבְר אָצָי בוט לָמַהלעדםָא יפ :ףֶצְקְו ןויֶּזְּב יִדְכּו
 נפל יִּתָשַו אובְתְאְל רֶׁשֲא רֹוָבֲעָי אָלְו יַדָמּודסרֶּפ יִתָדְּב בֵתָּכְִו
 :הָּנַמִמ הָבֹוּטַה הָתּועְרל לפה ןֵּתִ ּהָתּוכְלמּ שורָוָשַמַא ףלמה
 -לָכְו איה הָּבַר יִ ותּוכְלַמ"לָכּב הָשעירשא ּךְלַמַה םֶגְתַּפ עַמשְנְו

 יניִעְּב רֶבְּדַה בטייני* :ןטק"דע| לודָנִמְל ןָתיִלְעְבְל רֶקַי ּונִּתַי םיִשָּנַה
 -לֶא םיִרָפְס חַלְׁשו>* :ןְכּומָמ רבְדּ למה שעיו םיִרָשַהְו ּךלַמַה
 וּושְלַּ םַעְו םע- לֶאְ ּהָבַתְכַּכ הָניִדְמּו הָניִדָמלֶא למה תֹוגיִדְמ"לְ
 : :"ומַע ןושלּ רָּבַדְמּו ותיִבְּב ררש שאל תוָהְל
 -תֶא רַכְזי שורש ּךְלִמַה תַמֲח ְךׂשָּ הָלָאָה םיִרְבְַּ רַחַאי 2

 רמה :הָאְרַמ תובוט . תֹרְעְ "למל ושקבי ויתרשמ 0

 הֶלּותְב יהָרעְנלכיתֶא ּוצְּבִקִיְו ֹותּוכְלַמ תֹוָניִדַמלְבְּב םיִדיקפ ךכָּמַה

 םיִרְס יאגה ךודלֶא םיִשָנַה תיבלֶא הָריִּבַה ןשוש- לֶא הֶאְרַמ תַבֹוט
 יניִעְּב בֵטיּת רֶׁשֲא הָּרעּנַהְו* :ץֶהיקְרְמּת ןֹותְנְו םיִשְּנַה רמש למה
 ס = *ןּכ שעיו ּךָכָּמַה יגיִעְּב רֶבְּדַה בָמיינ יִּתְשַו תַחָּת ךֶלֶמִת ףְלִמַה

 יִעָמְשְָּב ריִאָי ַּב יִכְּבְרִמ ֹוָמׁשּו הָריִּבַה ןָשּושְּב הָיָה ידּוהְי שיא
 הָתְלְנָה רֶׁשֲא הָלֹגַה"םעי םִיִלְשּוְיִמ הָלְנֶה רֶׁשֲא :יִניִמְי שיא שיִקְְּ
 14 6 ב6 רַתַׁש, 3 רתשא, 3% רתש | * 3 תומרא, 3% תמרא | fg סומר

gu: 50022007 coram rege ef3* םומ | < 8 אירסמ || * 5 ןכועמ || * >3 || 30 3  
apparebant coram eo in porta regni || 16 Q ihn cf 14; 6 (Joseph. Arch. 

Mouxaiog 6 Bovraiog, 4 Micheus (Mardochaeus) | 17 VarM11,193(  

 ןָהיִלַעַּב | 18 frt crrp | 20 ut 17 || 22 °° pips מע הָוש-לָּכ | 6ק 2, 1 6**+

roi)דהְַרַעַנ | ל טגצפ אָגַה, 8 יגה 6( 8, 6 (8)  VarSסטאז, 1 4 | 2 5 'מו | 3 *  
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 1148 רתסא 14—1,1

ESTHER. רתסא 

 -דַעְו ּוּדָהַמ ףלפה 'שורוָשַמַא *אּוָה' ישוְרושחא יִמיּב יִהיַוי 1
 למה ו תֶכָשְּכ םֶהָה םיִמְיַּבי :הָניִדְמ הָאמּו םיִרָשָעְו 'עַבָש שו
 שולָש תַנְׁשִּבפ :הָריִּבה ןשּושָּב רֶׁשֲא ותּוכְלַמ אָפָּכ לע שורָוָשַחַא

 םיָמְּתְרפַה יִדְמּו 'סֶרּפּוליַחי וויָדְבִעַו ויָרָשְלָכָל הָּתְׁשִמ הָשָע ּוכָלֲמָל
 -תֶאְו ותּוכָלַמ 'דוָבְּכ רָשע-תֶא "ותאְרַהְּב :יִנְפָל תֹוְגיִדּמַה יִרָשְו
 ותאֹוָלְמַבּופ :םוָי תֶאְמּו םיגומָש םיִּבַר םיִמָי ותָלּודְּג תַרָאְפִּת רָקְ
 הָריִבַה ןַשּושְּב םיִאָעְמִנַה םֶעָהלָכִל ףֶלִמַה הָשָע הָלֲאָה םיִמָיה
 :ךְלֶמַה ןֵתיִּב תֵּנִג רצֲחַּב םיִמָי תַעְבָש הָּתְׁשִמ ןַטְקְ"דַעְו לּוְדְּנַמְל
 ףסַכ יליקג-לע ןְמנְרַאָו ץּוֶבילְבחְּב וּוחֲא תֶלַכְתּו םַּפְרַּכ וירה
 :תָרָחְֹו ירדו ששֶו-'טהב 'תַּפְצְר לע ףָסָכָו בָהָזי'תֹוָטִמ שש יִדּומַעְו
 ךִיִּכ בָר תּוכְלִמ ןִייְו םיִנוש םיִלָּכִמ םיִלָכְו בָהָז ילְכְּב תוקָשַהְוז
 ותיּב בֶר"לּכ לע ְךֶלמַה דּפוןֵיְכ סנא ןיִא תּנכ הָּיְתְשַהְו  :ְִּלִּמַה
 הָתְׂשֲע הָכְלַמַה יִּתְשנ םגַי סם + :ׁשיִאְדׁשיִא ןֹוצְרְּכ תוָשְעְל
 יעיִבָשַה םויַּבפ :ׁשְְׁשַחַא ּךְלִמל רֶׁשֲא תּוכְלַּמַה תיִּב םיִשָנ הָּתְׁשִמ
 יאָתְגַבַאְו אָתְגַּב יאָנּובְרח אָתְּב ןְמּוהְמְל רַמֲא ןייכ ךְלמַה"בל בו
 :שורושחא למה יָנְּפ-תֶא םיִתְרָשְמַה םיסירפה תַעְבָש 'סַּכְרכְו רתַ
 תֹואָרַהְל תּוכְלִמ רֶתָבְּב ֶּלֶמה יִגְּפל הְֵּלַמַה יִּתְׁשֹותֶא איֵבָהָלי
 הָּכְלַמַה ןַאָמְּתַו = :איִה הֶָאְרִמ תבוטדיכ ּהיָפִיתֶא םיִרָשַהְו םיִמעָה
 דאָמ ּךְלֶמַה ףַצְקִיַו םיִסיִרּפַה ְךיְּב רשא ָלִפַה רֵבְדִּב אבל יִּתשִ
 "יִּכ םיִּתְעָה יעדי םיִמְכֲחַל ּךֶלֶמַה רֶמאָיויג ם וב הָרעּב ֹותָמֲחְו
 יאָגָׁשְרכ ּוָלֵא יבְרְּקַהְויצ :ןיִדְו תָּד יִעְדֹלְּכ יֵגְפל מַה רֶכְּד ןכ
 (ק 1, ד 56 AprorépEng (6% Acounpos) | °° >2Mss ¥ | < 8+ןַב [ 5 8

Var" Dp | © 3 ef magnatesיִרָשְו | *  prps insעפ 62 || 3 *  cfן עַבָש  > 
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ECCLESIASTES 1147א  

 הָעְרָה יִמָי אביאל רשא דע ףיִתורְחְּ יִמיּב ְךיִארְּב"תֶא רכזי ל
 :ץֶפִח םֶהָב יִלְיִא רפאּת רֶׁשֲא םיִנָש ּועיִּנַהְ
 םיִבָכוּבַהְו תָרָיַהְו רֹואָהְו שָמָשַה ךשָחָתְאָל רֶׁשֲא רע

 :םָשָגַה רֶחַא םיִבָעָה ּובָׁשְ
 ליָחָה ישְנַא ּוְתּועְתַהְו תיבה ירְמָש ּועֹלׁש םיַב
 :תּבראָּב תוֲארָה ּוכָׁשֲחְו .וטעמ יִּכ תּוגָחְטה לב
 = הָבְחְטה לוק לַפְׁשִּב קשב םִיַתלְד ונס

 :ריִׁשַה תוֶנְּבְלָּכ ּוחָשְיְו רֹוּפִצַה לֹוָקְל םּוקִיו

 הָנויִבַאָה יֹרַפָתְ בֶנְחַה לָּבַּתְסְִו דקֶשַה יְקאַנְ
 :םיִדְפּוְּסַה קּוָשב ּובָבָסְו ֹומָלְע תיבְילֶא םָדֲאָה לה"
 בָהְוה תל 'ץֶרֶתְו ףָפָּכַה לָבֲח יקַחְריזאְל רשא דע

 :רוְּבַה"לֶא לָּגְלַַה ץֶרָנְו עּובָּמַהְ"לִע רּכ רֶבָׁשִתְ
 םיָהלֲאָה"לֶא בּושָּת ַחּוָרָהְו הָיָהְשּכ ץֶרָאָה"ֹלֲע רַפְעָה יבָׂשְְז

 :ָּנְתְנ רֶׁשֲא| לָבֲהלְּכַה תֶלֲהֹוקַה רמָא םיָלְבַה לֵבֲה*
 רֵקַחְו ןִָּאְו םָעָה"ִתֶא תַעְּדַמְל דוע םֶכָח תֶלָהְק היָהָׁש רַתיִו

 רֶׁשְי בּוְתְכְו ץֶפָחיִרְבּד אֹּצִמַל תֶלָהְק ׁשֵקִּבִ :הּבְרַה םיִלָשְמ ןָקִּת

 ָּתְנ תופס לעב םיִעּוטְנ תֹרָמְשִמּו וב םיַמָכֲח כב
 :דָחֶא העֹרמ

 גַהְלו ץק ןיֵא ּהֵּבְרַה םיִרְּפְס תֹוׂשֲע רנה יִנְּב הָּמֵהַמ רָתיְי*
 :רֶׁשְּב תַעַגְי הֵּבְרַה

 רּומָש ויָתֹוָצְמ"תָאָו אָרְי םיִהלֲאָה-תֶא 'ֹעַמׁשִנ לָּכַה רֶבָּד ףוסי3
 הֶשַעְמילָּכתֶא יבא :םָרֲאָה"ִלִּכ הָזיּ
 :עֶר"םֲאְו בוטדמא םֶלָעְנלְּכ לע טַּפְׁשִמְב אָבְו םיִהלֲאָה

Cp 12, 1606 plur ףֶארוב | 4 Var”, male, םזקיו | 5 *1 כצט אָריי | "ו 
prb ץֶנָיְו || *" 5 לַּכתסיו || 3 voc incert: prps הֶרָפַתְו (a/b:s capparis fAos- 

culis canos senis stgnificantious) || > Or לע- | 6 :16 6 (prb) 5 pn; א 

  5קמר 0 39188 קַתְרי | * 1 ץּורֲתְו 052 297) | 7 * 1 קזפ בֶׁשיְו | * זו
 |  (cf 6 rapd)בָתָכְו | זז קrקs יִלַעְּבִמ ) ve! )c 5MSS-לֶא | זס 1 6 אט בֹותָכְו

13 * sic 4 (D maj) | * 63 pnw. 
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 146 תלהק 1-0

 :ּונֲעְלַבַּת ליִסֶּכ תֹוִתְפְׂשְו ןֶח םֶכָחִדיִפ יֵרְבְּי>
 :הָעָר תּוְלַלּוה והיפ תיִרֲחַאְו תּולָכַ ּוהיֶפדיִרְבְד תָלֲחְּתי
 יהיהיִׁש-המ םֶדָאָה עניײיאל םיִרְבְד הָּבְרִי לָכסַהְוי

 ול דגי יִמ ויִרְחֶאַמ הָיְהְי רֶׁשֲאְו
 :ריע-לָא תָכָלָל עַרְיאְל רַשָא | ּונָעְנִיּת םיִליִסְכַה "למע
 :יִתָשַב אֶלו] :ולכאי ךֶקְבַּ ירשו רע כמ ץֶרֶא ל"א
 הָרּובְנִּב ּולְכאי תַעָּב ּיִנָשְו םיִרֹוחְ"ְּב ְּּכְלַפְׁש ץֶרֶא ּךיִרָשַאיל
 :תִיָּבַה ףלדָ םִיָדְי תְּלּפָשְבּו הָרָקְּמַה ְּךַמִי םִיַּתְלַצעּבַֿ

 :לָּכַהדתֶא הָנְעַי ףָסָּכַהְו םִיַח חּמְׂשִי ןויו םֶחַל םישע קוחשליפ
 ריִשָע לֶלְקֶתלא ךְבָּכָשִמ יֵרְדַחְבּ ללקת-לַא למ ךעֶּדַמְּב םֶּג>ִ>

 :רָבָּד 'דיגי יםִיַפָנְכה לעכו לוקַהתֶא ךילוי םִיַמָׁשַה ףוע יִּכ
 ּונֲאָצֲמַּת םיִמָיַה בֶרֶבִדיִּכ םִיַמַה ינּפדלַע ְךְמֲחַל חַלָשי 11

 :ץֶרָאָה-לע הָעָרהָיִהִּ-הַמ עֶדַת אל יב , הָגּומָשל םֶגְו הָעְבָשל קֶלֲחדְַּת*
 ּוקיִריי ץֶרֶאָה"לע םשג םיִבָעָה ּואָלֲמִיםָא

 :יאּוהְי םָש ץַעָה לוִּיַׁש םֹוָקָמ ןופַצַּב םָאְו םוְרַּב ץע לּופידמָאְו
 :רּוצְק אָל םיִבָעָב הָאֹרְו עֶר אל ַחּור רמש+
 הָאַלְמַה ןָטָבְּב םיִמָצְעְּכ ַתּורָה ךְרָההַמ עדי ָּךְניִא רֶׁשֲאַכ
 ;לָּכַהתֶא הָשְעִי רשא םיִהלֲאָה הָשַעְמתֶא עַדָת אָל הָכָּכ
 די ַנּתילַא ברע ּךָעְרַז- תֶא עַרְז רָקב5
 :םיבוט דָחָאְּכ םָהיֵנְׁש-םאְו הָז-ֹוא הֶזַה רַשְכִי הֶז יִא עדי ְךְניֵא יּכ

 שֶמְׁשַה-תֶא תֹוֲאְרְל םיניעל בוטְו רוָאָה קּותָמּוז
 חַמְׂשִי םֶלְְּב םָדָאָה הָיָחְי הָּבְרַה םיִנְש-סַא יּכפ

 :לָבָה אָּבָשלָּכ ּויָהְי הָּבְרַהדיִּכ ףשחה יִמודתֶא רכְזיְ
 ףךיִתורּוְְב י יֵמיִּב בל דְביִטיִו הל רוחְּב חַמָשפ
 ףיגיע יֵאֹרמְבּו רב יִבְרַדְּ מו

 " במ הָעְ רכה למ ג עפ רֶָהְי
 :לָבָה תּוְרֲחְׁשַהְו תּודְלּיַהְיִּכ

  | 18 * ppsאלו || 6320 הָיָהָׁש" | 15 51155 %6*6 ליִסָּכַה 331155 * 14
 תֶלַצעְּב cf Pry( 31,27; םי dittogr), vel DT תֶלְצַעְּב | גס * א םִיַפָנְּכַה; 0
 םיִפְנָּכ | *1דיִ | Cp זמ 3 **16 Vגז" ןופצב ,. קירי | * 4355 איה;

1 prb vel Nl, vel הֶוָהָי (cf2,22) | 5 1 prb 6 401155 6 םיִמָצָעְּב |glc 
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g,11—10,11 ECCLESIASTES 1145 

 רֶׁשֲא לֹואְׁשִּב הָמְכָחָו תַעְְו ןֹוּבְׁשָחְו הֵׂשֲעַמ ןיִא יִּכ הָשע ֵּדחְַּב
 :הַמָׁש ךלה הָּתַא

 םיִרוּבִנַל אָלְו ץחַּמַה םיִלקל אל יִּכ ׁשֶמָׁשַה"תַחַת הֵאָרְו יִּתְבַׁשוז
 אל םגְו רֶׁשֹע םיִנבְנל אָל םַנְו טל םיִמְכֲחַל אָל םני הָמָחְלִמַה
 םרֲאָה | עלוײאל םָג יָּכי> :םֶלכתֶא הֶרְקִי עַנָפְו תעיִּכ ןח םיִעְַל
 חַפַּב תְָּחַאְה םיִרָפִצַכְו "הָעְר הָדֹוצָמִּב םיִזָחֲאָנְׁש םיִנָּרּכ וּתָעתֶא
 :םָאְתּפ םָהיֵלֲע לוּפָתָשּ הָעְר תַעְל םֶדָאָה יִנְּב "םיִשְקּוְי םּהְּ

 ריע4 :יִלֲא איָה הָלּודְּ שָמָשַה תַחָּת הָמְכְח יִתיאְ הום
 הָנָבּו התא בֵבָסְו לוד ךלמ ָהיֶלֵא אָבּו טַעְמ ּהָּב םיִשְנֲאְו ו הָּנַטְק
 אּוה- טל םָכָח ןָּכְסִמ שיִא ּהָּב אֵצֲמּויפ ";םילד םיִדוצְמ ָהיֶלָע
 :אּוהַה ןֶּסַּמַה שיאָהתֶא רַכָז אל םֶדָאְו וְתָמְכְחְּב ריִעָהדתֶא
 ויָרָבְדּו הָיוזְּב ןָּכְסִמַה תַמְכָחְו הָרּובְּנִמ הָמְכָח הָבֹוט יִנָא יִתְרַמָאְוי

 :םיִעָמְשנ םֶניֵא
 :םיִליִסַָּב לשומ תֶקענִמ םיִעָמְשנ תַחנְּב םיִמָכֲח רָב?
 :הֵּבְרַה הָבֹוט דָּבאָי דָחֶא אָטוחְו בֶכָק יִלְּכַמ הָמְכָח הָבֹוטי
 דֹובְּכִמ הָמְכָחַמ רָקַי חקר ןַמָש 'ֵעיָּבִי ישיִאְבִי תַוָמ יֵבּוְבְזי 0

 :טָעְמ תּולְכִ] :ולאמָשל ליִסְּכ בָלְו ֹוניִמיֵל םֶכָח בֶלָ
 :אּוה לָכְס לָּכַל רָמָאְו רָסֲח ובל ףלה לָכָפהֶשְּ ךְרָדּבדסְנְו

 ַחיַנִי אָּפְרִמ יִּכ " תא ד ּךִמוקמ לע הָלעַּת לשומה ַתּוָרםֲא+

 :םיִלודָ םיאָטַח
 :טילשה ינָפַלִמ אָציִש הָנְנָשִּכ שָמָשַה תַחּת יִתיִאְר הָעְר שי
 :ובשו לָפְׁשִּב םיִריִשעְג םיִּבַר 'םיִמּורְמַּב לָכָּמַה ןָּתַנפ
 :ץֶרָאָה-לע םיִדָבַעּכ םיִכָלִה םיִרָשְו  םיִסּוסלע םיִדָבָע יִתיֲאָר

 :שָחָנ ּונְכָשְ רַדָנ ץֶרפּו לופו וב ץֶמּונ רפח*
 םָּב ןֶכָפִי םיִצע עקוב םֶהְּב בָצְעִי םיִנָבַא עיִסַמ

 לקלק םיִנָפ"אְל אּוהְו לוְרַּבַה הָהְק"ָאי
 :יהָמְכָח ריֵׁשְכַהי ןורְתיְו רָּבנָי יִליַחְ
 :ןושָלַה לעֶבָל ןּורְתִי ןִאְו ׁשֵחָל"אֹלְּב ׁשֲחנַה ךָשודםַאיי

Dwpil | 14 1 6 2MSS G3E¥ל ?1  | dl (dittogr ex linea inf)12 2?  
Io,אָטַחְו | 7  prps( 29,3) | 15 114155 9*6 םֶכָחְו | ג 18 Dt 20,20; Jesםיִרּוצִמ  

 ** prps רישכה המכח; קזקs 'ח רֶשָּבַה.
ec 
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 14 תלהק 9,10—8,15

 םיִקיִּזַצַה הֵׂשְעַמְּכ םֶהְלִא עיִנַמְׁש םיִעָׁשְר ׁשיְו םיִעָשְרֶה הֵׂשֲעַמְּכ
 בוטדןיִא רֶׁשֲא הָחְמְׂשַה-תֶא נא יִּתְחַּבִׁשְנופ :לָבָה הָזםִגׁש יִּתְרַמָא
 ונוי אּוהְו חומש תּוִתְׁשִלְ לָכָאלְדמא יִּכ שָמָשַה תַחָּת םֶראל
 :שָמָשַה תַחַּת םיִהֹלֲאָה ולְֶוַתְנרָשא וייח ימי ולמעב

 רֶׁשֲא ןיְנעָה-תֶא תּואְרלְו הָמְכָח תַָרְל יִּבְלדתֶא יִּתַתְנ רַׁשֲאַּכי5

 :הָאר ני ניב הָנש הָליֹלבּו םויב םג יִּכ ץֶראָה-לע השג
 -תֶא אֹוצְמַל םֶדְפֶה לכי אל יִּכ םיִהלֲאָה הֵׂשֲעַמ"לְּכ"תֶא יִתיִאָרְויל
 שָקבל םַדֶאַה למעֶי רֶׁשֲא לׁשֹֿב שֶמַׁשַה-תַחַה הֶׂשֲענ רשא השעמה
 :אָצַמל לכּוי אל תַעַּבְל םָכָחָה רמאידסַא םנְו אָצְמִ אֶל
 םיִקיִדַעַה רֶׁשֲא הזז לָּכְתֶא ירבו יביא יִּתַתְנ הז" לָּכְתֶא יב 9
 עדוי ןיא הָאְנְש-נ הָבַהֲא-םנ םיִהְלֲאָה דָיִּב םַהידְבעו םיִמְכֲחַהְו
 עְׁשְרְלְו קיל דָחֶא הָרְקִמ לפל ירשָאּכ לפָהְי :םֶהיִנפְל לָּכַה םֶדָּאָה
 אפה בוטָּכ ַחבֹז ּונָניֵא רׁשֲאלְו תבל אֿמַטלְו רוָהָטְלְ יבוטל
 שַמָשַה תַחְּת ּהָשענ רֶׁשֲא לָכְב עריה :אָרְי העּובְׁש רֶׁשֲאכ עֶּבְׁשַה
 םֶבָבְלַּב יתֹולְלוְָ עו"אלמ םֲֶאָה"יִנְּב בל סנו לכל דָחֶא הָרְקִמיִּ
 לא רַּחָבְי רֶׁשֲא יִמדיִכ :םיִתַמַה-לֶא יוירחאו םָהייַחְּב
 :תמח היראה" בוט אּוָה יַח בלי ןוָחטְּב שי םיִיַחַהלְּ
 דֹוָעדןיִאְו הָמּואְמ םיִעָדּוי םֶגיֵא םיִּתַּמַהְו ּותָמיַׁש םיִעְדֹוי םָיַחַה יִּכ
 םֶתֶאְנְק-םִנ םָתֶאְנְשִ"מנ םֵתְבַהֲא"מַג :םָרְכְז חֵּכְׁשַנ יִּ רש םָהָל
 תַחִּת הָשַעְנְז רשא לכ םלועל רוע םהְל ןיִא קלהְו הָרָבָא רֶבְּ
 :ׁשֲמְׁשַה

 גי בֹומ"בָלְב הָתְׁשְו ּךַמְחַל הָחְמְִּׂב לֵכֲא ל
 :ףיִשעְמתֶא םיִהלֲאָה הָצְר רֶבְכ יִּ
 :רָחְחָי-לַא ְךׁשאְר"לע ןֶמָשְו םיִנְבְל ףיִדְנְב יְהִי תַע"לָבַּב

 -ןַתְנ רשא ּךָלְבָה ַײַח לַמָידלְּכ ּתְבַהֲא"רַׁשַא השא"מע םייח הָאְרפ
 ללמעבו םייחּב מלח יאּוֲה יִּכ ללב ימי לכ שָמָשַה תַחּת ל
 תֹוׂשעל ָּךְדָי אָצְמִּת רֶׁשֲא לס :שָמָשַה תחת לַמע הָּתַארָשַא

 ל שי

 7,26; 8,12; a8 |31 5 ny (cf 1 ,1ל) | ל lprbcE םֶתיִרֲחַאְו ] 4 |
reסerr)01 6 71155 36  == gא רַחִָּי |  ;(יMרָּב-- ) 6 0 221155 6380 רֵּבְחִי 

 (repet | ל ;sic QO 69 איה | זס = ™MSS ךחכב תושעל.



7,26—8,14 ECCLESIASTES 1143 

 תּולְכַּסַהְו לֶסַּכ עֵׁשָר תעַדָלְו ןיְִּׁשִהְו הָמְכַה ׁשֶקבּ רּותָלְו תַעָדָל
 םיָדֹוצִמ איה"רְׁשַא הָׁשֲאָה-תַא תֶוָּמַמ רמ יֹנא אָצֹומו6 :"תוללוה
 אַמֹוחְו הָּנַמַמ טלמִ םיִהלֶאְה יָפל בוט ָהיָדָי םיִרּוסַא ּהָּבִל םיָמָרֲחַו

 אְָמל תַחַאְל תחא יתָלַהק הָרְמֶא יתאָצְמ הֶז ּהאְרז הב כל
 ףלָאמ דַחֶא םָדָא יִתאָצְמ אָלְו יֵׁשְפַנ הָשְקְּבדוע רֶׁשֲא= :ןוְּבָשָח
 רֶׁשֲא יִתאָּצִמ הָז"הֲאְר ּדבְלפ :יִתאָצָמ אל הָלֲאלָכְב הָׁשֲאְו יִתאָּצְמ
 :םיִּבַר תוְנבְׁשִח ּוׁשְקב הָמֶהְו רֶׁשְי םָרָאָהיִתֶא םיִהלָאָה הָשָע

 רֵבָּד רֶׁשפ עֶדֹי יִמּו םֶכָחָהְּכ ימי 8
 :אָבְׁשְי וינָפ זַעְו ויֵנְפ ריִאָּת םָדָא תַמְכָח

 ליָנפִמ לָהָּבִתלַא :םיִהלֲא תעּובָש תֶרְבִּד לעְו מש ְּךֶלָמ"יַפ ינאי
 -רַבִד רֶׁשֲאַב :הָשעְ ץֶּפְחַי רשאדלְּכ יִּכ ער רֶבְדְּב דָמעַתִדלֶא לת
 :הֶׂשעֶּת"המ ול"רמא יִמּו ןוטְלָש ךְלָמ

 :םָכָח בל עי טפְׁשִמּו תעו עֶר רֶבָּד עדי אל הָנְצַמ רמוש*

 ונניא"יכז :וילֲע הָּבר מַה תעֶר"יכ טַּפְׁשִמּ תע שי ץֶפמלבל יי
 טיִלש םֶדָא ןיִא ול דיִגַי יִמ היָהְי רשאּכ יִּב הָיָהִיִשְהַמ עדי
 תַמַלְׁשִמ ןיאו תֶוָּמַה םֹוִיְּב ןוטלש ןיִאְו חּורָהתֶא אוכל ַחּורְּב
 ןיִתָנְו יִתיִאָר הז לָּכ-תֶאפ :ויִלָעְּבתֶא עַשְר טלמידאלו הָמֲתְלַמַּב
 טְלֶׁש רֶׁשֲא תע שָמָשַה תַחַּת הָשַענ רשא הָשעְמלְכל יִבְלתֶא
 :ול על םֶדָאְּב םֶדָאָה

 יוכָלַהְי ׁשּדָק יֵטֹוָקמִמּו 'ּואְבְו םיִרָבְק םיִעָשְר יִתיִאָר ךֶכָבּופ

 הָשַעְְִיִא רֶׁשֲאיי :לָבָה הז ּושַעְִּכ רֶׁשֲא ריִעָב "חְַּתְשְיו
 תושעק םֶהְּב םֶדָאָהיִנְּב בל אלְמ ןּכילַע הָרַהְמ הָעְרַה 'השעמ 'םֶנְתפ
 רֶׁשֲא יִנֲא עדוי"סנ יִּב ול ְךיָרֲאמּו תֶאְמ עֶר השע אָטח רשאי עֶר
 הָיָהְיִדאל בוט ויְנְפְלַמ ּוָאְריִי רשא םיהלֶאָה יִאְרִיְל בוטדהְיָהְ
 -ש+ :םיִהְלֲא יִנָפְלִמ אָרָי ּונְניִא רשא לצכ םיִמָי ךיֶרְאיִאלְו עֶׁשרְל
 םָהְלַא עיִנמ רֶׁשֲא םיקידצ שוורשא ץֶרָאָה-לע הֶׂשֲעַנ רֶׁשֲא לָבָה

  4ת,ז7) | 26 1 קזל 'ַאו | 27 *= 1 תֶלָהְקַה רַמָא;  )cf a4קזמ תוללוה 1" 25
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 1142 תלהק 7,125

 :יוְדלְוִה םויִמ תֶנֶמַה םֹוָיְו בוט ןָמָׁשמ םַש בוטיי 7
 הֶּתָשַמ תבא תכלמ | .לָבָאתיּבלֶא תַכַלְל בוט?
 :וּבללָא ןַתַי יַחַהְו םֶדֶאָהילָּכ ףֹוס אּוָה רשאּב
 :בל בטי םיִנָּפ עֶרֶב קיִחְׂשִמ סעֶּכ בוט
 :הָחַמַׂש תיֵבְּב םיִליִסְּכ בל לבא תיִבָּב םיִמָכֲח בל
 :םיִליִסְּ ריש עָמש שיִאְמ םֶכָח תֶרַעְג משל בו

 :לָבָה הֶזיִנְו ליִּכַה קת ןּכ ריפה תחת םיִרִסַה לוק יי
 :יהָנְּתמ בָלתֶא דָּבאיְו םֶכָח לַלֹוהְי קָשַעָה יכיל
 :חור ּהָבְגִמ חּוְרְְּרֶא בוט ותיִשאְרַמ רָבָּד תיִרֲחַא בוט
 :ַחּוני "םיִליִסּ קיִחְּב סעכ יִּ סועְכַל ְךֲחּוְרְּב לֲהבּת-לַא
 הָּלֵאַמ םיִבֹוט ּויָה םיִנְׂשאָרֲה םיִמיַהש הָיָה הָמ במא תדלַא 9

 :הז"לע לאש הָמכֲחַמ אל יּ
 :שַמָשַה יִאֹרְל רֶתִיְו הָלֲחֹנםִע הָמְכְח הָבוטיי

 :ָהיִלָעְב הָיַחְּת הָמְכְחַה תעד ןוְרְתִיְו ףֶסַּכה לֵצְּב הָמְכְחַה לצְב כי
 :וָתּוע רֶׁשֲא תֶא קמ לָכּוי יִמ כ םיֶהלֶאָה השעְמ"תַא הָאְרי

  :הַמּואְמ וירחא םֵרֲאָה אֵצָמִי אש תרבד-לע ומילה הֶׂשֲע
 עָשְר שי ּוקְדְְּב דבא קידצ שי יִלָבָה יִמיִּב יִתיִאָר לָּכַהתֶא

 םּכַחְתִּתלאְ הברה קידצ יִהְּת לא :ותָעַרְּב ךיִראמ
 תּוָמְת הָמָל לָכְס יֵהְּתדלַאְו הֵּבְרַה עשרּתלַאיז :םַמֹוׁשּת מל רתוי

 הי ךֶדָיתֶא חּנתלַא הָּזִמםנְו הזְּב זִחְּפִּת רֶׁשֲא בטי :ְךָּתע אָלְּב
 הָרָׂשעַמ םָכָחָל זֶעִּת הָמְכְחַהיפ :םֶלְּכ-תֶא אָצְי םיִהְלֶא אָרָי
 -הַָשְעְי רשא ץֶרָאְּב קיִדצ ןיא םֶדָא יִּכ< :ריִעְּב יָה רשא םיטילש
 -לַא ורד רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהלָבְל םגלי :אטחי אלו בוט
 םיִמַעְּפְדּג יב :ףללְקמ ָךֶּדְבע-תֶא עָמָשְתִדאְל רָשא בל ןֶתת

 היל :םיִרְחֶא ֶללק תא"סנ רשא בל עֶָי תור
 -המ קיִחְר< יֵנַמִמ הקוחר איִהְו הָמְכָחֶא יִּתְרַמֲא הָמְכְחְב יִתיִסנ
 ייּבלְו יִנֲא יִתובס5 :ּונָאְצְמְו ימ קָמָעו קָמָעְו הָיָהְש
 Cp 7, ז 556 4 (ט (maj | ל prps nin ₪) 65 || 2 sic 09% KO מַה |
 7 5 frt vb quaedam exc, expl gr (Prv 16,8( תואּובּת ברמ | הָקָדַצְּב טעֶמ בוט

ZUמ | 12 =  prpsםיִנְתַמ (בטסוג 1,1( | 0 68 'חְב | זז  prsטַּפְׁשִמ אַלְּב | *  
 לַצָּ rH לֵצְּ | 18 65MSS ידי | 22 0 הָּתַא | 25 * 701155 58 יִּבְלִּב 61 2,3):

err ex lin Brad)רותל יִּבְל יִּתַתָנְו (תעדל  prps 



2 ECCLESIASTES II4I 

 תַחִּת יִתיִאְר הָלֹוח הָעְר שָי = ןושיל ול ַחיִנַמ ּונְניִא
 ןְיְנעְּב אּוהַה רֶׁשְעֶה דָבָאְוי ּוְתָעְרְל ויִלָעְבְל רּומָש רשע שמשה
 םוָרָע ומא ןָמָּבִמ אָצָי רשאּכי+ :הָמּוֶאְמ ודָיְב ןיִאָו ןִּב דדיִלּוהְ ער
 הֹז-םַגְוי5 :ֹודָיְּב דיש ולמעב אשאל הָמּואְמּו אָּבְשִּ תבל בּושי
 םג 5 :ַּוְְל למעיש ול ןֹוָרְתּיההַמּו לי ןָּכ אָּבָש תַמֲעלְּכ הלוח הָעְר
 קו לח הָּבְרַה סעֶכְו לאי ׁשֲחַבי וימר

 -ןֵתְנירְׁשֲא יןיתדימו רּפְסִמ שָמָשַה"תַחִּ טמעוש וולמע-לכב ת הָבּוט
 םיִהלָאָה לו רֶׁשֲא םָאָה"לְּכ םָג 5 יקל אּוְהדיִּ םיִהלֲאָה ל

 יח יָמיזתֶא רכזי הברה ל יב :איִה םיִהְלֶא תֶּתַמ ה ולָמַעּב
 זובל תַחמשְּ הָנִעַמ םיָהֹלֲאָה יב

 :םָרָאָה"לע איָה הָּבַרְו ׁשֶמָׁשַה תַחָּת יִתיִאָר רָשַאיהָעְר שיי 6
 ּוׁשְפנל רָסָח ּגָביֵאְו דֹובָכְו םיִסָכָנּו לע םיִהלֲאָה לר רֶׁשֲא שיא

 תובר םיִנָשו הֶאַמ שיא רילוידםָא :אּוה עֶר ילחְ לבה הז .גגלכאו

 -םַנְו הָבּוטַהְִמ עבְשִתיאְל ושְפְַו ויָנְׁשיַמְ ריבר הָיחְ
 אָּב לָבְהַבִיִכ+ ּלָפָּנַה ּונָמִמ בוט יִּתְרַמָא ול הָתְיָהאְל הָרּובְק
 תחנ עֶדָי אָלְ הָאְריאְל ׁשֵמְׁש-םנפ :הָּמְכְי מש ךֶׁשֲחַבּו לי ְךֵׁשֲחַבּו
 אלה האָר אל הָבֹוטְו םִיַמֲעּפ םיִנָׁש לא היִח ּוְלאְו5 :הֶּנַמ הֶזְל
 :ךלוה לֹּכַה דָחֶא םּוָקָמלֲא

 :אָלֶמִת אל ׁשֵפַּגַה-םַנְו ּוהיפְל םֵדֲאָה למע" לב
 :םייחה דָגְג ףלהל עדי ינָעְלהמ ליסה ןמ סֶכְחל רתוידהמ יב

 :חּוְר תועבה הים שפלה םיניע הָאְרמ במ
 ןידָל לְכוידאָלְו םֶדָא אּוָה"רֶׁשֲא עֶדֹונְו ומָש אָרְקִנ רָבָּכ הָיָהָׁשהַמיס
 רָתי-המ לָבָה םיִּבְרִמ הָּבְרַה םיָרְבְדיׁשי יי ּונָמִמ ףיִקִּפהָש םע
 ולָבָה יַחיִמָי רַפְסִמ םייחּב םֶדֶמָל בוטדהמ עדוידימ יִכ< םָדֲאָל
 פ | :שָמָשַה תחָּת ויָרֲחַא הָיָהְיְהַמ םֶרָאְל דיגיִמ רֵׁשֲא לָאַּכ םֵׂשֲעְו
 14 632 Hier 0 | 15 1 קוט nֵפעֶלִּכ | 16 == 1 6 סעכ| לָבָאְו ךָשחְּב
 יִלָחְו הָּבִרַה | :7 ** ? 1 הפי רֶׁשא בוט יִנֲא | *16 0 ומ | מ ?1 הנ |
 Cp 6, "201155 + הָלּוח cf) 5.ז2) | 3 *= קצקצ ויהי םיִּבַרְו | 8 קזק5 עֶדֹויִמ |

)cf 2,22(.ףיקַת אּותָׁש  exִתְהַש ' fitא  ro 0 Or q‘pn, 



 110 תלהק 5,11—4,9

 יִּכיי :םָלְמֲעּב בוט רֶבָש םֶהָלְׁשִי רֶׁשֲא דָחָאָהְִמ םִָנְׁשַה םיבוטפ
 יִנש ןיִאָו לפּיָש דָחֶאָה 'וליִאְו ְרֵבֲחיתֶא םיָקָי ידֲחָאָה ולפי'דםא
 -םֶאְוי> :םֶחָי ךיִא דַחֶאָלּו םֶהָל םֶחְו םיַנְׁש ּובָּכְׁשִיסַא םָגיי :ומיִקַהל
 הָרַהְמְב אל ׁשלׁשְמַה טּוחַהְו .ּדְנָנ ָּדָמעַי םִינָשַה דָחֶאַה ופקתי
 רַשַא ליפו | ןקז ךְלַממ םֶכַחְו ןֵּכְסִמ דלי בוט :קָתַּבִי
 ותּוכְלַמְּב םג יִּכ ּךְלִמל אָצְי םיִרּוסָה תיִּבָמְדיִּכ:+ :דוע רֶהְזַהְָל עדיזאל
 םע ׁשמָׁשַה תַחָּת םיִכְלַהְמַה םייַחַה- לּכ-תֶא יִתיִאְרַיפ :שָר דלונ
 הָיָהרָשַא לֵכָל םֵעֲה-לָכְל ץקדןיִא 5 :ויִתְחַּת דמעי רֶׁשֲ יִנָשַה דליה
 :ַחּור ןויערו .לָבַה הֶז"םִניְּכ ֹובוחְמְׂשִי אֶל םיִנּורָחֶאָה םנ םֶתיִנָפל

 תַּתִמ עמָשַל בַרְקְו "םיִמלֶאָה תיּבלֶא ֿךֵלַּת רֶׁשאַּכ כ יל רמז
 :עֶר תושעל יםיִעָדֹו םֶניִאדי יחַבְז םיִליִסְכַה

 םיִהלֲאָה יִנפָל רָבָד איצֹוהְל רָהֹמִ-לַא בל ףיפדלע לָָבְתְדלֶאי 5
 :םיִטַעְמ ְּךיָרָבְד ּויָהִי ןּרלע ץֶרָאָה-לע הָּתַאְו םִימָׁשּב םיַהְלֲאָה יּ

 פ = ירד בֵרּב ליִסָּכ לוקו ןנע ברב םולחה אב כי
 םיִליִסְּכַּב ֶפֲח ןיַא יִּכ ּומְלַׁשְל רַחַאְּת-לַא םיִהלאְל רֶדָנ רדת ֵׁשֲאַּפ
 :םֶלָשְ אָלְו רּדִּתַשַמ רִתִדאְל רֶׁשֲא בוט :םלָש רֹּדּתרַׁשַא ת
 יּכ יּרֲאַלַמַה י ונפל < רַמאּת- לֵאָו ךְשְּב"תֶא איִטֲחַל ל ךיֿפ-תַא 2
 :ְיִרְ יהׂשעַמ-תֶא לֵּבִחְו ךלוק-לע םיִהלֲאָה "הצקי הָּמָל איִה הָננְׁש
 :אָרְ םיָהֹלֲאָה"תֶא יִּכ הֵּבְרַה יםיִרָבְדּו םילְבַהְו תומלָח ברבי יב

 ּהָמְתִּתִ לא הָניִדְמַב הֶאְרִּת קֶדצְו טָפָשַמ לג ש5 קְׁשֶע-םאז
 ץֶרָא ןוָרְתִיול :םָהילע םיִהֹבגּו רַמְׂש ּהְבְ לעַמ ַּתֿבְנ יִּ ץַפָחַה-לַ

 :ָבְעְנ הרשל למ יָה לכ
 מג הָאּובְת אָל ןֹוָמָהָּב בהא-יִמּו הסָּכ עָּבְשְידאְל ףָסָּכ בהאפ

 כ ָהיֶלָעְבְל ןורָשְּכהַמּו ָהיָכָכוא ּוָּבַר הָבּוּטַה תוברּביי :לָבָה הָז
 :ויָניע תיִאְרבֲא

 ריִׁשעָל עָבָשַהְו לכאי הָּבְרַה"םִאְו טעמא דָבַעָה תַנֶש הָקּתְמיי
c nonn MSS16 ול יא{ | 14 1  cddזס ** קזק יִנָשַה דָחֶאָה לפי | * 16  

 םיִרּוסַאָה | 15 ? 44 || 17 *1 6 0 13055 63 ףְלְגְר; א ףילגב | * 3 חַבְו
guominus . . (idioma Mischnicum,תֹוׂשֲעַלְמ  vell?םָא ‘כ;  insםיִליִסְּכַה | 5 ?  

 huius libri sermoni haud absonum) | Cp 5, 5 * 6$ םיהלאה || * 5
etiamםילבה םירבדו קצ 'דו 'הו ;  latet ut vid crrp; prps369 יִשַעַמ || 6 =  Or 

 םירבדְּב םילבהו תומולח ןינע ברב (642) | 8 Kאיִה; 0 אּוה | ף 1 קל ןֹומָה
 (ב cf) prps etiam ;(dittogr 56) ןזמָמ | זס 1 ;prb 6 0 niNְq א תיִאר .
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 ןיִא יֵּכ יִּתָעַדְיי< :ףֹוסרַעְו שאָרַמ םיִהלֲאָה הָשָעְדרֶשַא הׂשֲעמַה"תֶא
 םָדֲאָה"ִלְּכ םגְויפ :ּּיַחַּב יבוט תושעלז תֹומְׂשְל"בֲא יִּכ םָּב בוט
 יִּתְעַדְי+ :איָה םיִה לַא תֶּתַמ ולָמֲע"לְכַּב בוט הֵאָרְו הָתְׁשְו לָבאָש
 ףיסוהל ןיא לע .םלועל הָיְהְי אּוָה םיִתלֲאָה הֶׂשעְ רֶׁשֲאלְּכ יִּכ

 רָבְּכ הָיָהְש-הַמ זויג ואיש הָשָע םיִתלֲאָהְו עֶנל ןיִא ממ
 :ףְָּרנ-תֶא שֶקְבְי םיִהלֲאָהְו הָיָה רֶבְּכ תּוָיְהְל רשַאְו אּוה

 םוָקְמּ עֶׁשָרָה הָּמָש טְָּׁשּמַה םּוקְמ שמשה תַחַּת יִתיִאָר דעו
 עֶׁשְרֲה-תֶאְו קיִּצַה-תֶא יּבְלְּב יֵנַא יִּתְרַמֲאיז :עַשְרָה הָּמִׁש קָדַּצַה
 יִּתְרַמָאַ :םֵׁש הֵׂשֲעַמַה-לְּכ לעו ץֶפַח" לכל תַעְדיִּ םיִהלֲאָה טּפְׁשְי
 -םֶהָשי תֹואְרלְ םיִהלֲאָה 'םָרָכְל םֶדָאַָה נב תַרְבְדדלע בלב יִנֲא
 'הָרְקִמּו הָמַהְּבַה יהָרָקִמּו םָדָאָה"יִנְב הָרָקַמי יִּכיפ :םֶהָל הָּמָה "הַמהְּב
 -ןַמ םֵרָאָה רַתֹומּו לָּכַל דָחֶא ַחּוָרְו הַז תומ ןֶּב הָז תומָּכ םהְל ל דָחֶא
 הָיָה לכה דָחֶא םוקָמְדלֶא .ףלוה לְבָה 0 :לָבַה לָּכַה יִּכ ןִיָא הָמַהְּבַה
 הלעה' םֶדָאַה יִנָּב ַחּוָר עדי ימי :רֶפְעַהלֶא בש לכה רַפְעַהְדְוִמ
 יִתיֲאָרְו>> :ץראל הָטִמִל איה תדרי הָמָהְּבַה ַּורְ הָלָעַמְל איה
 יַמ יִּכ קְלָח אּוהייּכ ויָשעָמְּב םָרָאָה חמׂשִי רֶׁשֲאַמ בוט ןיִא יִּ

 :יָרֲחֶא הָיָהְיְש הָמְּב תּואְרל ּונֲאיִב
 תַחֶּת םיִשַענ רֶׁשֲא םיִקְׁשֲעֲהלָּכ"תֶא ּהָאְרֶאְו יִּנַא יִּתְבָשְוַי 4

 םֶהיֵקְׁשִע דָיִמּו םֶחְנְמ םֶהְל ןיִאְו םיקֶשָעֶה תַעָמִדי הָגַהְו שָמָשַה
 םיּיַחָהְִמ ּותַמ רֶבָּכַׁש םיִתַמַהדתֶא יֶנֲא ַחֵּבַׁשְוי :םֶחְנְמ םֵהְל ןיִאְו תֿפ

 הָיָה אֵל ןָדֲעירְׁשֲא תֶא םֶהיְֵׁשִמ בוטוי :הָנָרְע םִַח הָּמַה רֶׁשֲא
 :שָמָשַה תַחַּת הֶׂשֲענ רשא עֶרָה הֵׂשעַמַה"תֶא הָאָריאְל רֶׁשֲא

 איה יִּכ הָשָעַמַה ןוְרָשּכלָּכ תֶאְו לָמְע"לּכדתֶא יֵנֲא יִתיִאְרְו
 :ַחּור תּועְרּו לָבַה הז"סנ ּוהָעְרְמ שיִאתַאְנְק

 :ורָשְּבִתֶא לָכאָו ויָ"תֶא קבח ליִסְּכַהּ
 :ַחּור תּועְרּו לַמע םָנְפִח אָלְּמִמ תַחָנ ףָכ אָלְמ בוט

 םּג יֵנַׁש ןיִאְו דָחֶא שי* :ׁשֲמָׁשַה תחת לָבֲה הָאְרֶאְו ינא יִּתָבַׁשְול
 ,יִמלּ רשע עּבָשַתְאְל ויְניִעְדִּ ולָמַעדלכל } ץק ןיאו לא חֶאְו ןּב
 :אוָה עֶב ןְעְ לָבִה הֶז-םִנ הָבּוּטִמ יׁשְפנ"תֶא רֶפִחְמּו למע יִנַא

Cp 3,12: fit aad | 16 prps עֶׁשפַה | צל םש | 18 ב Kimchi 
 'ִּב םָהש | :9 =* 1 6 684 הָרְקִמּו 'אה 'ב הָרְקַמ | ל 1 6 411155 658 הֶרְקִמ |
 כז * 601185 68 pi || ל 16 6869 תֶדְריַה ... הֶלעה | ספ 4, 21 וז יִּתְחַּב שו |

 8 1 6 0686 ily; KY ויני.
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 םֶכֲחַה עדוי יִמּופ :יָרֲחִא הָיְהיַׁש םֶדָאְל ּונֲחיֵּנַאַׁש שָמָשַה תַתָּת
 שמשה תַחָּת יִּתְמַכֲחְׁשְ יִתלַמְעַׁש למעל טלְׁשיְ לָבָס וא הָיהְי
 יִּתְלַמַַש לָמָעַהַלְּב לע יבְלתֶא שאנל יִנֲא יִתֹוּבַסְו>ִ> :לָבֲה הָז-םִנ
 םֶדאלּ ושבו תַעַרָבּו הָמְכָחַּב וִלָמִָש םֶדֶא שדי :ׁשֶמְׁשַה תַחַּת
 הוה-המ יִּכ :הָּבַר הָעְרְו לָבַ הָז-םג וקח ּוננִּתִ ּב-לַמע אֵל
 -לָכ יב :שָמָשַה תַחּת למ אה ובל וערב ולְמע-לְבְּב םֶרָאְל
 :אוה לָבַה הז וָּבְל בַכָשאל הָלילְּב-םנ נָיִנַע סעכָו םיבאָכמ וימי

 וֶלְמַעּב בוט וָׁשְפַנ-תֶא הָאְרָהְו הָתְשְו 'לְכאיִׁש יָדֲאָב בֹוטְויִא=צ
 ישּוחְי ימּו לכאי ימ יִכ5 :איִה םִיָהלֲאָה ךיִמ יִּכ יִנָא יִתיִאָר הזדםנ
 הֶחַמְשו תַעָדְו הָמְכָח ןַתָנ ויֵנָפְל בוטש "אל ב6 :לינְממ ץּוח
 הז" םיִהְלֲאָה נפל בוטל תת סוכל סא נע ןַתְג אָטוחלו
 :ַחּוְר תּועְרּ לבה

 ס | :םִיָמָשַה תַחַּת ץֶפָתִדלכל תעו ןַמז לכל: 3

 תּומְל תעְ תֶדְלְל תע
 עּומָנ רוקעל תָעְו תַעַטָל תַע
 אופרל תַעְו גורָהְל תע

 :תֹונְבִל תעְו ץירְפִל תע
 קוחָשל תעו תוּכְבְל תַעַי
 :רוקְר תעו דֹופָס תע
 םיִנָבֲא סוְנָּכ תַעְו * םיִנָבַא ְּךֵלְׁשַהְל תע
 :קָּבַחְמ קחרל תַעְו קובחל תע
 דָּבַאְל תעְו שקַבְל תע6
 :ךיְלָשַהְ תעו רומשָל תע
 רוּפְתְל תַעְו עורקל תע
 : ּורָּבַדְל תַעְו תושחל תע
 אֹנְׂשְל תַעְו האל תַעַ
 ס  :םולָש תַעְו הַמָמְלִמ תע

 "תֶא יִתיִאְרִ :לָמָע אּוה רֶׁשֲאַּב הָשועָה ןורְת-המ
 הָשָע לָּכַה"תֶאיי :ֹוְּב תֹונֲעַל םֶדֶאָה יִנְבִל םיָהלֲא ןַתנ רֶׁשֲא ןֹונעַה
 םֶדֶאָה אֵצָמִידאְל רֶׁשֲא יִלְּבִמ םָּבַלְּב ןֵתָנ םֶלעָהדתֶא םג וְּתְעַב הפ

20 mlt MSS ₪ -- יִּתְמַבְחַשְו (cf 19) | 24 *1 prb 6 63 '7 (cf 22; 6,12; 8,15( | 
 ₪ רש, "₪ יש

VI cf 3,22; etiam 3,12; 815 | 25 * 6S nw! | * 1 6 83155 6S Hier .ּונָמִמ 
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 בֹוָמְב הֶאְרּו הָחְמַשְב הָבְסנַא אָּגהֶכְל יֵּבְלִב יִנֲא יִּתְרַמָאי 2
 הֶזְהַמ הָחמְׂשְלּו לֶלּוהְמ יִּתְרַמֲא קוָחְשלי פ לָבֶה אּוה"םנ הָּגַהְ

 הָמְכחְב הנ יפלו יִרְָּבתֶא ןייב שמ יּבלְב יִתְרַת :הָשע
 ושעי רשא םָדֶאָה יִנָבְל בוט היא הָפְרֶאדרֶשַא דע תּולְכְסְּב זָחֶאְלְ
 םיּתָּב יל יִתיִנָּב ישעְמ יִּתְלַּרגַה+ :םֶהייַח יִמָי רַפְסִמ םִיִמָשַה תַחָּת
 .דלָּכ ץע םָהָב יִּתְעַמְנְו םיִסּרְרפּו תו יל יִתיָשְע :םיִמָרָּ יל יִּתְעטְנ
 :םיצע חמוצ רעי םָהָמ תוקָשַהְל םיִמ תווכְרֶּב יל יִתיָשָעַ :ירּפ
 ןאָצָו רֶקְב "הנקמ םג יִל "הָיָה תִיַבדיִנְבּו תֹוָפְׁשּו םיִדְבֲ ייִתיִנְקז
 סבי ל יִּתְסנַּכ :םֶלְָּריִּב ינָפְל ניהש לָּכִמ ל הָיָה ּהָּבְרַה
 תֹוָנְנֲעַתְו תֹורָׁשְו םיִרָש ל יִתיֵׂשֲע תֹוניִדּמַהְ םיִכָלִמ תַלְֶסּ בֶהָזְ
 ינְפְל הָיָהְׁש לָּכַמ יִּתְפַסּוהְו יתד :יתיִָּשְו הָּדְש םָרֲאָה יִנְּב
 יִּתלַצֲא אל יִניָע ולא רֶׁשֲא Sto :יל הָדָמֲע יִתָמַכֲח ףא .םֶלָשּויִּב
 ילָמַעלָּכַמ חָמָש בל הָחְמָשלְּכִמ יִבְלתֶא יִתְעַנַמאל םָהַמ
 ידי ושעש ׁׂשֲעמ-לבּב יִנַא יִתיִנָפּו :יִלָמַעדלְּכַמ י יקח הָיָה"הָזְו
 ןורְתַי ןיִאְו חּור תּועְּו לֶבָּה לכה הָּגַהְו תושעל יִתְלמעש "לָמעְב

 ּוׁשָמָׁשַה תַחָּת
 םֶנָאָה 'הָמויְּכ תָלְכְַו יתּוְלְלוהְו הָמְכָח תֹוֲאְל יִנֲא יִתיִנְפּוי

 שיש יֵנֲא יִתיִאָרְוצ :רהּוׂשֲע רבָּכירְׁשַא תֶא ְּךֶלָּמַה יֵרֲחֲא אוביש
 :ךשחהה ןמ רוָאָה ןֹוָרְתּיְכ תּלְכַפַהְרמ הַמְכָמַל ןֹוָרְתַי

 וה ּךָשִחַּב ליִסּכַהו ושארּב ויָניֵע םָכָחָהיצ
 יִּבלְּב יֵנֲא יִּתְרַמָאְו 5 :םֶלְּכ-תֶא הָרָקְי דָחֶא הָרְקִמָש יֵנָאםנ יִּתְעְדָיַו
 יִתְרּבְִו רֶתִי זָא יָנֵא יִּתְמָבָח הָמְלו נק יִנָאדּנ טיִסְּבַ הָרְקִמְּב
 רַבבָשְּב םלועל ליסְַּה םע םכַחל ןורכז ןיא 6 :לָבֶה הָז"םּנַׁש יִּבָלְב
 יֵתאָנְׁשְול :ליִסָּכַה- םע םָכָחָה תּומָי ךיִאְו חְּכָשַנ לָּכַה ל םיִאְּבַה םיִמיַה
 לָבָה להד שמשה תַחֶּת הָשַעַגְש הָשַעַמַה ילָע ער יִּכ םיּיַחָהְתֶא
 למ ינַאְׁש ילמע" -לּכ-תֶא ָנֲא יִתאָנְשְוֿפ ַחּוְר תּועְרּו

Cp 2, 3 2MSS 680 29+ל || ל זא[5 ּויָהMsS * 7 | שָמָשַה | 8 Var” 
Kimchi nlpמ | 5 87MSS nn; cf 9; 1,16 | 8 °° textus et sensus perincert; 
6 oivoyéov kai oivoyéag [תודש) NW: sed voc aram NW notionem vini 
per 56 haud exprimit, cf 6(; 5 ptncernae et propinatrices; ‘A kuAixiov kai 

xvlirna, 0 scyphos et urceos in ministerio ad vina fundenda: ?1 תּורָשְו הָרָש | 

12 *[ prb תּולָלוהְו (cf ad 1,17) | ל ins ₪ ny: | © 68Mss 630 ּוהָשִע | 
15 <2MSS ;30*6ל prps יתרת זָא יִנֲא )cf 3). 
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 8061884578 תלהק
 :םֶלָשּוְיִּב ְּךֶלַמ דֹוְדְִּב תֶלֶהְק יִרָבְּדי 1

 :לָבָה לָפַה םיִלָבַה לבה תלה רַמָא םיִלְבַה לַבֲה*
 :שָמָשַה תחת לֶמעיַׁש  ולָמַעְ לָכְּב םֶדֲאָ ןֹוָרְתָּי-הַמּ

 :תֶדְמע םלועְל ץֶראְָו אב רוד ללה רי
 'ףָאוש ומוקמדלָאְל שָמָשַה אָבּו ׁשֶמָׁשַה חַרָזו

 ןופְצ-לָא בָבּוסְו םּורָּדלֶא ךְלּוה5 :םָש אּוָה חֶרוז
A 

 :ַחּורֶה בֵׁש ויַתְביִבְסלַעְ ַתּורָה ףלוה בבסובבּוס
 אמ \ ּנְניִא םִיַהְו םיה"לֲא םיִכְלָה םיִלֲחנַה"לּכז
 :תֶכָלָל םיִבָש םַה םש םיְִלָה םיִלָחְגִהַש םוקמלא
 רב ׁשיִא לכוודאל םיִעָני .םיִרָבְדַה-לכ*

 :ַעָמְשַמ ןזא אָלָמִת"אָלְו תוארל ן ןיע עּבׂשת-אל
 שֶדָחלָּכ ןיִאְו ל הׂשֲעיׁש אּוה הֶשעְגשהמו הָיִהִּיַש אּוָה הָיָהַשהַמפ
 הָיָה רְבָּכ אּוָה שְָת הֶזזהַאְר רָמאיָש רֶבְּב שי :שָמָשַה תַחָּת
 םיִנֹרֲחַאָל םנְו םינשארל ןרְכַז ןיאיי :ּוניִנְלַמ הָיָה רֶׁשֲא םיִמְלעְל
 D :הנרחאל ּויָהיָש םע ןורֶּכַז ם םָהָל הָיָה יָהיִׁש

 -תֶא יִּתַתָנְו :םֶלָשּויִב לֶאְרָשְלַע ּךְלמ יִתייֲה תָלָהְק יִנֲאַ
 ואּוֲה יםיִמָשַה תַחַּת הָשַעַנ רֶשַאלָּב ילע הָמְכֲחּב ותל שורדל יִּבְל
 -לָּכתֶא יִתיִאְר+ וָּב "תוגעל םָרָאָה נבל םיִהלֲא ןת ןַתְנ עֶר ןיָנֲע
 :ַחּוְר תּועְרּו לבה לָכַה הֵּנִהְו שמשה תחת ושעגש םיִשעמה

 :תוְָּמַהל לכוידאל ןח יױקתל לכוודאל תֶוְעְמ5
 הָמְכָח יִּתְפַסֹוהְו יִתְלְַּנַה הָּגַה יִנָא רמאל בלע ינַא תְרַבִהי

 :תַעָרְו הָמְכְח הָּבְרַה הֶאְר יִּבַלְו םלשּורילע יֵנְפְל הִיָה"רְׁשאלְּכ לע
 הֶזיַנָש יִּתְעַרְ יתּולְכָשְ לתוללה יתַעַרְו הָמְכָח .תעל בכ הָנּתֶאְו יל

 :ַחּוְר ןוְיעַב אּוה
 :בֹואְכִמ ףיקוי תַעָּב ףיִסויְו סַעָּביבְר הָמְכָח בֶרְּב יִּכיי

 (Cpr, 5 ** 1 6 MSS ףאוש וָמוקמדלאו | זס 52/55 ּויָה | 13 * 0ז
 לֶא | ל 57%155 569 WW; cf 9 etc | 15 °1prb ןְקְּתִהְל | * קזק תֹולָּמַהְל |
 16 1403155 םלשוריב (27) | 17 <= 1 תעֹלְו הָמְכֲח || ל 1  תoתמ 5 תולה

 (10,13) || © mlt MSS לכ[.



4-2 THRENI 1135 

 :יִרָעְתַתְו יִרָּכְׁשִּת סּוּכירְבעֶּת .ילעְ"סנ
 תולה ףיִסּוי אל ןויצתּב ךנֹוע-מת== (ת)

 ס  ָּּךְִתאטַחְילע הָלִג םוהָאזתַּב ךנוע דפ

 :ּונתְפְרִחתֶא הארו טיִבַה :ּונָל הָיָה"הַמ הָוהְי רַב 5
 :םיִרְכְנְל ּוניִּתְּב םיִרָוְל הָכְפָהְנ ּונֵתָלֲחַנ
 :תֹנָמְלֲאְכ ּוניִתַמִא בָא ןיא ּוניִיָה םיַמּותי
 ואבי ריָחָמְּב נצ ּוניתְׁש ףָמַבְּב ונימיַמ
 :ונל"חנוה אל ּונָעְנְי נפ יגנראְוצהלעיפ

 :םָמל עּבָשְל רוש דָי וב םיָרצמ
 ּונְלָבְס םֶהיֵתְֹוע ונָחְנַא  םֶניִא ּואָטָח וניִתְבַא

 :םֶדָיִמ ןיִא קָרּפ ּונָב ּולְׁשָמ םיִדְבעַ
 :רָּבְמַה 'ֹבָרָח יִנָּפִמ ּונַמְחַל איֵבָנ נַׁשפנְּב
 :בַעְר תֹופעָלַז יֵנַּפַמ ּורְמְכָנ רּוָנַתְּכ ּונרועופ
 :הָדּוהְי יִרָעְּב תְלְתְּב ונע ןויַצְּב םיִשְנִיי
 :ּורּדַהְנ אֶל םינקז ינפ ּולְתַג םֶדָיְּב םיִרָשיי
 :ּולָשְּב ץֶעָּב םיִרְעְנּו ּואָשְנ ןוחָמ םיִרּוחַּבי
 :םָתָניִנָנִמ םיִרּוחְּב ּותָבָש רָעָשִמ םיִנקָּצ

 :ּנלוחְמ לָבָאְל ְךפָהְנ גבל שושְמ תַבָשי
 :ּונאָטָח יִּכ ּונָל אָניוְא ונשאר תֶרֲמע ּהָלָפָנפ

 :ּוניגיע ּוכָשַח הָלֲא-לַע נבל הָוָד הָיָה הו-לעז
 :ֹוביּוכְלַה םיִלָעּוש םַמָׁשׁש ןויצדרה לעיצ

 :רורָו רול ךֵאָסִּכ בֵׁשַת םָכֹועְל הָוהְי הָתַאפ
 :םיִמָי ְךֶראַל ּונֵבְזעֶּת ּונֲחָּכְׁשִּת הצָנָל הָמְלְיִ
 :םֶדָקּכ ּוניַמְי ׁשֵּדַח ְבּוׁשָנְוְךיֶלֵאויהָנהְי ּונֵביִׁשֲהי

 :דָאָמ"דֲע וניל ּתְפְצְק ּונתְסאָמ סָאָמ"םֲא יב
Cp 5, rK 6טיִּבַה ה 0 הָטיִּבַה | 2 6א vb? | 3 0 ןיִאְו | 4 6° 

aliter ;)נימי( 1 4 + 60 Sixt | 5 °° 6 conjg 6 4; 2 praem Zuyog: prps 

  | 6 69ריִנ* 6) | < 0 אלו  (= ing)ּוָּפַמ  prpsּוני---) || ל  (mlt MSS'צדלע לע
  prpsּוני--- | ל  (et NI?) | g = mit MSS'אְו  | 71c 0 VarS 65069םֶהָל

 | רֶָמְכַנ  vel melius 6 6109גנירוע  1 6 pl MSSברח 6); # קא ₪ .. || זס
 | םמשהש ™ 0 zmpudice abusi sunt || 18 sic 8 6 Or; pl MSS\סטסוגסש, 6 13

 ךילא | 0 הָב-. ! veהוהי  61 ? veז9 6230 'ַאְו | 21 * סז ינדא;



 1134 הכיא 21—4,9

 :ץֶעְכ הָיָה ׁשָבָי םָמָצַעדלַע םָרֹוע דָפְצ
 בַעְר יללחמ בֶרָחיֵלְלַח ּויָה םיִבֹוטְפ (ט)

 :יִדָש יתֹובּונְּתִמ םיִרקְדְמי ּובֵזְי םֶהָש
 .ךןהידלי ּולָשְּב תֹויִנָמֲחַר םיִשָנ ידיופ 0

 :יִמַעְדתַּב רֶבֵׁשְּב .מָל תורל ּויַה
 פא ןורח ךפש ֹותָמֲח-תֶא הָוהְי הָלַּכיי כ

 :ָהיֶתדְסִ לכת ןויצְּב שא-תציו
 לָבַת יִבְשי ל ץֶרָאְיִכְלַמ ל ּוניִמָאָה אֶל (ל)

 לש רעב בואו רצ אבן יִּ
 היֲָהְּכ תָנֹוֲע ָהיִאיֵבָנ תאָטַחְמיי ([מ)

 :םיקידצ םד ּהָּבְרקִּב םיִכְּפָשַה
 םָּדַּב ּולַאְגְנ תוצּוחב 'םיִרְוְע ּוָעָב+ (נ)

 :םָהיֵׁשְבלְּב ּועְּגַי ּולְכּוי אָלּב
 ּועְּנִּתדלא גרוס גרוס ומל וארק* אַמַט ּורּוְס5ּ (ס)

 :רּונְל ּופָסּוי אל "םיוַּב ּורָמָא' ּועָנםַּנ רצ יִּ

 םֶמיִּבַהְל 'ףיָסֹוי אל יםָקְלַח הָוהְי נפט
 :ּונָנֶח אל יםיִנְקְז .ּואְשְנ אָל םיִנָהְכ ג

 לָבָה ּונָתְרוְעלַא ּונייע הָביִלְכִת הנועז ₪
 :עשוי אל יוָנלֶא ּוניֿפצ ּונָתִיּפְצְּב

 ּוניִתְבְחְרְּב תֶכְלִמ ּוניִדְעַצ ּוָדְצ5ַ (צ)
 :ּונָצק אָבְיִּכ ּוניִמָי ואלמ 'ּונצק ברק

 םִיַמְׁש ירָשָּנִמ ּוניִפְדְ יָה םיִלְקיפ (ק)
 :ּונָל ּובְרֶא רֵּבְדַּמַּב קל םיִרָהֲה-לַע

 םֶתֹותיִחְׁשִּב דָכְלַנ הָוהְי חיִשִמ ּוניִּפַא חּוְרִיפ <

 :םיּגב הָיָחְג .יִלְּב ּנְרֹמָא רֶׁשֲ
 ץּוע ץֶרָאְּב *יתְבָשוי םורָאזתּב יִחָמְׂשְו יִשיִשיי ש)

 9 =* ;dub קצקs 'תָּכ םידקּומ ?) || זס 1 ? תּורְבְל | ז2 1 6 0 6 לכ; ₪ לכו |
érpiropor avrfic) ||םיִרְבַע )6  frt add, vel 1 fitל  || mlt MSS J min14 *  

 35 == ?add || ל 1555 וצאנ 6 ;avAgoncav (BNI) 0 26% sunt | ? ּודָנ|

 56 add || 16 cf ad 3,46 || * 2155 6 םֶקְלָחא prps םֶקְלַה | ל זק ּופיִסּוי |
 5 1 sing | 3 1 prb 6 6” םיִאיִבנ | 177 0 ה: 64 ּוניִדֹוע ; 1 ק:מ הָמ-דע (גו דוע
 vel הָנְדְע = הָּנֲהזדע) | 18 == 1 8 501 ּורָצק | 20 1 םָּתְחַׁשִּב 4 6 ₪ 7. לו

900066 atr&v (6% (ןןגשש | 21 * Q תש K יִתְבָשי | b-b Gexcl 9MSS Cpl 
om וע % ix Geth. 



3,56—4,8 THRENI 1133 

 :ייִתְעְׁשִל ייִתָחְורְל ָהְנְֶמ |םֶנְעַּתלַא תְעַמָׁש ילו
 :אָריִּת-לַא ְתְרַמָא ָּךְֶרְֶא םִויְּב תְברָק
 :ייח ָתְלֲאְג .יִשפנ יביר יֵגֲֹא ְתְברפ

 :יֶטָפְׁשִמ הָמְפְׁש יִתָתְנע הָזהְי הָתיִאְרפ
 :יֿל םָתֹבְׁשְחַמ"לְּכ | םֶתְמְקנ"לְּכ הָתיֵאְרֹ

 :יִָע םֶתְבָשְחַמילָּכ | הָוהְי םֶתָּפְרַח ָתְעַמָׁשֹ>י ש)
 :םַהלָּכ יִלָע | םֶנֹוְנֲהְו ֵֹמָק יִתְפש
 :םֶתָניִגנמ יָנֲא | הָטיֵּבַה םֶתְמיְִו םָּתְבְׁש

 :םֶהיִדְו הֵׂשֲעַמְּכ הָוהְי לּומָג םֶהָל ביִשְּמִי (ת)
 :םָהָל ָּהְתֶלאה בֶל"תַנְנְמ םֶהָל ןּתִת6
 פ - 'הָוהְי יֵמָׁש תַחָּתִמ םֶריִמְשַתְו ףאְּב ףָרְת*

 בּוטַה םֶתָּכַה יאָנְׁשִי בָהָז "םַעּוי הָכיִאְי (א 4

 :תוצּוח"לָּכ שאָרְּב ׁשֶדק"יִנְבא הָנְכּפַתְׁשִת
 זַפַּב םיִאָלְסִמַה  םירקיה ןויצ גבי (ב)

 :רצוי ידו השעמ  שֶרָחיִלְבִנְל ּובְׁשְחָנ הָביִא
 ןָהיִרּג 'קיניִה דש ּוצָלָח "ןינמדםני ₪

 :רּבְמַּב 'םיִנֲע כ" רֶזְכאָל מעתַּ
 אָמְפּב ָּכַת"לֲא נוי ןושָל קב (3

 :םֶהָל ןיא שָרפ םֶחָל ּולֵאָׁש םיִלָלּוע
 תוצוחב ּומָשָנ םיִנדֲעִמְל םיִלְכָאָה (ה)

 :תוּתַפְשִא ּוקְּבַח עָלּות לע םיִנְמָאָה
 םָדָס תאָטַחְמ יֵמעתַּב ןנע לבנה ₪

 :םִיָרְי ּהָב ּולָת-אֹלַו עַגְרֹומְכ הָבּופַהַה

 בלְחִמ ּוחַצ גלָׁשִמ יִהיִריִזְנ נק ₪
 :יםָתָרְזִנ ריפַס םיִניִנְּפִמ 'םֶצָע ּומְרֲא

 תוצּוחב ורְּכִנ אל םרֲאָּת רֹוחְׁשַמ ּךָשֶח (ח
 56 * 1 fit יִתָתְוַצְל (cf 6 Snow( || ל ,Var; 271155 ‘i) al 65 ִתֲעּוׁשיִל |
 58 dl | 60 27MSS 652 יִלָע 61 pl MSS | (dl mtr cs) יל; dl | 63 6ל*
 םּדְנָנִמ ?, 69" = ₪ ג 'נָנ | 64 1115 3 םֶלּומְג | 65 6טְךְתֶאָלִּת | 66 *6

frt= luxzit,ל  || dl 6 6355 | Cp 4, 1° 660 obscuratum est63 ףךיִמָש || 5  
 cf arab (trsp :) | 2 2MSS 66 — || 3°QDִּת || ל 8'ֵנַה || < 5 ? 6 8 הָתִיִה |

 6-8 1 6 00 mlt MSS Edd 628 םיִנְעיִּכ; א dub | 5 1 Dיָנָדֲע םֶחָל ve 41 ל |
6 = sine hominum opera cf 6 érévecav || 7 ° | ָהיִרְעְג || ל 1 ft (םֶדֶא) םָרֹוע 

prps 'JB םצעָמ || > dub; prps tl. 
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 :הָּפְרָחְּב עבְׂשִי יחל ּוהּכַל ןתי
 :ינדא .םֶלֹועְל חני אל כז כ)

 :וֶדָסִח בֶרּכ םֶחְרְו הָנֹוה-םִא יִּכ*
 :שיִאדיִנָּב הג ּבְלִמ הָנְע אֶל כ

 ץֶרא יריסא לָכ וילַר תחת אדל (ל
 :ןוְלֲע יִגָפ דָגָג רֵבָנ"טּפְׁשִמ תוטל
 :'הָאְר אל יָנֹדֲא :ּוביִרְּב םָרֶא יתָנעלי

 :הָּוצ אל יָנֹדֲא יִהָּתַו ֹרַמָא הֶז מז (מ
 :בֹוּטַהְו תּועְרַה אַצַת אָל ןוילָע יפמ5
 :ואטח"לע רב יח םָרֲא ןנּואְתּי-המפ

 :הָנהְי-דִע הָבּוׁשְנְו יהָרקֲחנְו יּוניֵכָרְד הָשָּפְחַנ<פ ₪
 :םיִמָשַּב Ge םֿפַכ"ילָא יֹנַבְבל אָׂשָנּוז

WW 59 

 :ּתחלס אל הָּתַא ּוניֵרָמּו ּונְעָשְּפ ונח

 :ִתְלָמָח אל ּתְַרָה ּונֿפְרתו אב הָתָּכַסיי ₪
 :הָּלְפְּת רּוָבעְמ ףָל ןֵגְעב הָתָּבִסיי
 :םיִמַעָה בֶדָקְּב ּונַמיִׂשְּת סֹוָאָמּו יָחְס 5

 :ּוניִבְיאדלָּכ םֶהיּפ ּונְיְלָע ּוצָּפִיי (פ)
 :רֶבָשַהְו 'תאשה ול הָיָה "תחפו דַחַּפז

 :יֵמע"תַּב רָבָׁש-לע יניֵע רֵרָּת םימייִגְלַפ

 :תֹנְפַה ןיִאמ | הָמְדת אָלְוהָּגנ יניעיפ שנ
 :םיָמְׁשִמ הָנהְי אָרִיְו ףיֵתְׁשײדעפ
 :יָריִע 'תוְּב לָפִמ יִשְפְַל יהָלְלע יִניִעיי

 :םנח יביא רֹוּפַעַּכ יִנּוָדָצ דוצ5<* ₪

 :יִּב ןְבָא-ודיו = יִטַח רובב ּוָתָמָצ
 :יִּתְוגנ יִּתְרְמֲא יִשארְדלַע םִיָמ"ּופָצּ

 :תֹויִּתְחַּת רֹוְּבִמ הָנהְי ְךְמַׁש יִתאֵרָק5פ ס
pro ml] (pl 533 שיא ינב | 32 ל וי-- || 33  Var® Nin); exc vb, cfבז  

nאטi4 | 39 56  prbהצר; 1  min || 5 64 eirev, prpsע  N33) | 36° mlt MSS 

ft recte || * prps 7הp— || 4r * mlt MSSיִאָטַח | 40 * 6 ּונֵּכְרַד, i Q mlt MSS 
v 46--48 (5)אלו |  lt MSS Vrs63% ּוניִבְבְל | * 1 6 63 לע; 0 שא || 43  

evués (in|, gMss 6006,6 49--51 (ע) | 47 3 6 <. MSS 8 post 
 ¥ חפו? | ל pl MSS 6A (érapois) 6 ₪, sim 9 | 50 prps ‘TY vel יִּכְדדְע |
 51 *= קזקפ הוהי ללוע :יִיְנֲע (צפפ :) || ל-ל 1 ? תֹונְּבִמ +vel f( תֹוכְּבַמ) | 52 69

 +"לָכ | 54 6 ardour (יִּתְשְרְגְנְ



1131 3.329 THRENI 

 :םֹויַה"לְּכ ֹוָדָי .ךפהְי בָשָו יְּב א
 :יָתֹומְצִע רֵּבׁש יֵרֹועְו יֵרְׂשְב הכי (ב)

 :יהָאָלְתּו שאָר ףָקיוי יִלָע הָנָּב

 :ִּתָשָחְנ דיִּבְכְה .אָצֲא אָלְו יֵרעּב רֶדְנ ₪
 :"יִתְלּפְּת 'םֶתָש עּושאו קעָוא יִּכ םג*
 :הֶוע יִתְביִתָנ תיֹזָנְּב לכְִד רֵרָנ

 :םיִרָּתְסַמְּב היִרַא יל אּוה בֶרא בפי (ד)

 :םמוש יִנָמְש יֵנֲחְׁשִפיְו ררֹוס יכְדיי
 :ץחל אָרָטַמּכ יִנָביִצַיַו רתָשק רי

 :ותָפָשַא נב יִתיִלכְּב איבָה יי ₪
 :םֹיַה"לְּכ םֶתָניִנְב יֵּמֹעדלָכְל קח יִתינָהּיּצ
 :הָנעל יֵנְורַה םיִרֹורְּמב יִנָעיִּבָשַה 5

 :רָפֲאְּב יִנָשיִּפְכַה ינַׁש ץֶצְחָּב סרו ₪
 :הָבֹוט יִתיִשְב יִשְפַנ םָכָׁשִמ חָנֶזתַו ל
 :הָוהְיִמ יִּתְלַחֹוִתְו יַחְצַנ דָבָא רַמאָוי5

 שאָרְו הנעל יִדּורְמּו נְנְעירָכְזיִפ ₪0
 :יִשְפַנ יִלָע ַתיִׂשְתְו רוכזִּת רוָכָזיפ
 :ליחוא ןָּבְדלַע יָּבְלְלֶא ביִשֶא תאי

 :וָמֲחַר ּולְכְדאְל יּכ .יונָמְתִאָל יִּכ הָוהְי יחי ה
 ְֲתָנּוִמֲא הָּבַר .םיִרְקְּבל םיִׁשָדְח
 :וֶל ליָחֹוא ןֶכילע יִשְפַנ הָרְמָא הָוהְי יִקָלֶחא

 :ּונָשרֶת שפל וקל הָוהְי בוט ₪
 :הָוהְי תעּושְתְל יםָמּודְו ליֵחְנְו בוט

 :ויִרועְנּב לָע אָשּודיכ רֶבּגַל בוטל
 :יָלְע לַטָב יּכ םיְו דָדְּב בשי5 0

 :הְָקִּת שי ילּוא והיפ רָפְעְּב ןֶתו
 5 = 605; 6 ישאר; קזקפ 'ת ישאר "יו; ג1 ישאר יו האלת || 6 115 6" 'ָב]

8 = mlt MSS "oD (8 DW); 5 zon audivit | ל prps ִּתִמ' | g 5 א | 10 0 

ioucg; 6°39 vious, prb recte || 14 1 prb 6 Seb ca 0155 3 Dy ||ירָא | 13 6  
 17 16 6 "1; 95 חַנְנִּתַו | 20 0 חושְתְו a( חחש), K חי--; קזקפ ַחּו- | 22 6
 15 69 65 מת | ל trsp ? post םישדח 23 | 24 == 1? יִּתְרַמָא | 25 0 ויוקל

 א ווקל | 26 ** קזק םַמָדְו לֵחֵיְי שו םֶמּוד ּולֲחּיי | 27 1 MSS 6M יִנָמ.
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 1130 הכיא 32—2,15,

 רד יֵרְבְע"לּכ .םופכ ְּךיָלָע ּוקְפָסיפ ס)
 םָלְׁשוְרְי תַּב-לַע םֶׁשֹאֹר עניו קרש
 :'ץֶרָאָהְלֶכְל שֹוׂשָמֹי יפי יתַלילְּכ .ּורָמאּוש ריִעָה תאְזַה

 ְוביָאלְּכ  םֶהיִּפ ךיְלָע ּוצָפ16 (פ)
 ּונָעְלּב ּורָמָא ןְׁשיוקְרַיו וקרש
 :ּוניִאְר ּונאָצָמ 'ּוהָניִּוקָש םֶַה הֶז ּךַא

 ֹותָרְמֲא עַצְּב םֶמָז רֶׁשֲא הָוהְי הָשֶעּוז ש)
 לָמְח אָלְו םֵרָה .םֶדָקייֵמיִמ הָוצ רֶׁשֲא
 :יִָצ ןֵרָכ םיִרֲה בוא ךֵלָע חַמְׂשי

 ןויִצתַּב 'תָמוח  יִנדַאְדלֶא יםָּבל קעצ' 5 (צ

 הָליֵלָו םָמּוי הָעֶמּד לַחָּגַכ ידירוה
 :'ךניע-תּב םֶדִתְילא ְּךֶל תנּופ יִנְּתִתְלִא

 תורָמְשַא שארֶל יִלְיַלַב יֵּנְרויָמּוָקפ (ק)
 ייגדַא יִנָּפ חַכְנ ךבל םוָפַכ יִכְפש
 ּךילְלוע ׁשָפָנ-לַע ךיפּכ וילֵא יאש
 :יתֹוצּוח"לְּכ שאָרְּב בַעְרַּב םיִפּוטעֶהי

 הֶּכ ָתְללע יֵמְל הָמיֵּבַהְו הָוהְי הֶאְרִי ₪
 םיִחְפִט ןָלָלְע .םִיָרִפ םיִשָנ הָנְלַכאּתדסַא
 :איִבְנְו ןהּכ = יָגֹדֲַא ׁשְּקַמְּב גְרָהְידסא

 ןקַזו רענ יתוצוח ץֶרֶאְל ּובָכׁשלו (ש)

 בֶרָחְב ּולְפִנ יִרּוחבו יִתְלּותְּ
 ָתְלָמִח 'אל ָּתְחָבְמ פא םּויב ָּתְנִרָה

 ביִבָּסמ יִרּוגְמ דעומ םוויָכ אָרְקִּתִי (ת)

 דיִרָשְו טיִלָּפ  הָיהְייףַא םוְּב הָיָה אָלְ
 פ ככ יבְיֲא יִתיִִּרְו יִּתְחַפְטְרָשַא

 :ותְרְבְע טְבְׁשְּב יֵנֲע הָאְר ָבָּגַה יִנֲאי 809
 :רוָאאלְו ְּךֶׁשֲח ליו גָהְנ יתוא*

dl (mtr cs); al NW etאלילכ) || ל-5  corona (cf syr55% 0ד600006  I5 

 ריִעָה 661 | צ 16 (ע) 51155 5 post 17 (פ) || 16 *1 fit 6 68 ָהּונְעַלְּב | * 1? ק |
 18 == 1 ָךֶל יקעצ: קזק (ףלק) ּךַּבִל 'צ | * 1 תַלּותָּב; קזק יִמָה | = ווג 5

 650 לא | 5 371155 6855 דיני | :0 * 0 הָליִלַב | ל מוז 155 הוהי | =
 add | ar *1 ? 'חַּב | * mlt MSS Vrs אל] | 22 1 + Dיִרֹוגְמ, קז יֵרְרֹוגִמ (ג

 רוג = mere) cf 0 gui terrerent me || Cp 3, 1 69 הֶא"



2 6-4 THRENI 1120 

 :הָיִנַאְו הָיְנֲאַּת הֶדּוהְיתַבַּב בריו
 ודעמ תֶחש -. jE סָמֲחַַֿ 0

 תָּבַשְו דעומ ןּיִצְּבּו הָוהְי חש

 :ןהכְ למ ָּפַאםַעְוְּב ץֶאְנִיַ
 ושְדְקִמ רֶאְנ ּוחְּבְזִמו ינדא חנק 0

 ָהיָתֹונְמְרֲא תמֹוח ביואדדְיּב ריִנְסְה
 :רעומ םֹויַּכ הָוהי-תיַבְּב ּוְנְתַנ לוק

 ןויצ-תּב תֶמוח תיַחְׁשַהְלו הָוהְי בֵׁשֲחצ (ח

 עקַּבִמ ָּדְי .בישה"אל וק הָטְנ
 :ּולְלמָא וּדְחִי הָמֹוחְו לַח"לָבֲאיו

 קייב 'רָבשו דב הרעש ץֵראְב יַעְבַפפ ₪
 הָרּוּת ןיא םִיגַב ָהְרָשְו ּהָכְלַמ
 :הָוהְיִמ ןוזֶח ּוְצְמדאְל ָהיִאיִבְנםנ

a0 )(נז ומ 1-0  pa ps 

 :םלשוהי תת ןשאר ץראל ודיָרוה
 יֵעַמ ּוֵרְמְרַמֲח יניע תוָעָמְּדב לכ (כ)

 יִמַעדתַּב .רָבָש"לע ייִדָבָּ ראל ְךּפַׁשְנ

 :הָיְרק תֹוָֹחְרּב קיו ללוע 'ףַמְעּב
 ןוננ ןֵגָּד הָיִא ּורְמאְו םֶתֹּמֲאְלִצ (ל

 ריע תֹובֹחְרּב לח םַפַטַעְתַהְּב

 :םָתֹמֲא קיָחילֲא .םֶשָפִנ שה
 םלָשּוְִי תַּבַה ְּךְל"הָּמַרַא 'הָמ "ףדועַאדהַמ 3 (מ)

 ןוײצזתַּב תַלּותְּב ְּךמֲחנַאו ךָּל"הְושִא הַמ
 :ָּךְלדאָּפְרִי ימ ְּךֶרְבַׁש 'סיַּכ לווְדְגדיִּ

 פת אָוָש ךָל זֲח ְּךיֵאיִבְניצ )
 ְךְתיבְׁש ביִשָהְל ךְנועד לע ְלְנאָלְו
 :םֶחּודַמּו אוש תֹואִׂשַמ ל ּזֲחיו

  sed cf? | * prb = inj | 7 cf Sion v6 | g ° sicןֵפָנַּכ; 1? בָננַכ, 6 * 6
at ט) min) | * dl | r0 1?» | rr * 623 יִדְבְּכ | * = יֵהְּב; 1 6+ ףטַעַּב | 12 ו | 

 | טש6ו  pl MSS Vrs pi | 5 69"עא, 1 6 9 א | ל  PN, Qז3 * א
 א (ףִּמַמ) | 14 0 ְךֶתּובְש, א ךֶתיִבְש  9 superסוּפ 46
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  I,19—2,5הכיא 128 1

 יִבאָכַמ ּואְרּו םיִּמַעְרלָכ אָנּועְמש
 :יִבָשב ּוכְלָה יִרּוחבּו יַתלּותַּ

 יִנּומְר הָמַה לבהאְמִל יִתאָרָקִפ ) |

 ּועָננ ריִעְּב ונקזו ינהְּ
 :יםָשָפִנתֶא ּוביִשְיַז | ֹומָכ לָכא ּושְקַביִ

 ּורָמְרַמָח יעמ  *לזרַצְיִּכ הָוהְי הָאְרִפ ר
 יִתיָרָמ ֹורְמ יכ יֵּברְקְּב יל הנ
 :תֶוָמּכ תִּבַּכ בֶרָחהָלְּכׁש ץיוחַמ

 יל םֶחַנְמ ןיא יִנָא הָחְנָאְנ יִּכ יועָמְשִיי ש)
 תיִשָע הָּתַא יִּכ ּושָש יִתָעָר ִעמש אלבי

 :יֵנֹוְמכ ּוְָהְיְו יִתאָרְקיוי יִתאָבַה
 ומָל לָלועְו ּיֶנָפְל םֶתָעָר"לָכ אתי (ת)

 יִעָשְּפלְּכ לע יִל ָתְלְלוע רשאּכ
 פ = יוד ילו יַתֹחְנַא תורי

 ןויִצדתַּבתֶא יִנדַא ווּפַאְּב ביָעַי ּהָכיִאי )2
 לֵאָרְׂשִי תֶרֶאְּפִּת ץֶרֶא םימָשִמ ּךיִלָשַה
 :ֹוּפַא םֹויְּ יִלנְר-םדָה רֵכְז"אָלְו

 בקעי תואְג"לָּ תא לח יאל ינדַא עלי (ב)

 הָדּוהְי-תַב יִרָצְבִמ ֹותָרְכֲעְּב סֶרָה
 :ָהיָרְׂשְו יהָבְלְמִמ 'ללח ץֶרָאָל 'עיגה

 לֵאָרְׂשִי ןְרק לָּכ ףַאייֵרֲחְּב עֶדָנפ ₪
 ביוא יִנָּפִמ ֹוגיִמְי רֹוָחֶא ביִשָה
 :ביִבָס הלא הָבָהְל ישא ב קַעַיְּב רעב

 ירָצְּכ ֹוניִמְי בָצַנ ביואָּכ ותשק רצ
 ןויצדתב לֶהאָּב ןיָעְדידמְחִמ לָּכ גיַהְיַ
 :"וְתָמִח שָאְּכ ּךַפָש

 לֵאָרְׂשִי עַלּב בִיֹואְּכוינֹרַא הָיָה ה

 ויָרְצְבִמ תֶחְש ָהיֶתונָמְרא-לָּכ עַל
 18 0 םיִמַעָה | 9 = 1 ואָצָמ אל] cf 6 (+ אס 00% (e6pov 3 || 20 1 תֶוָמ

cf 5 | % rt 1עמש  sקprתיבב תומכ, גו תַנָמ ךת תיבב0) | 21 6 ּועמש;  sצקp 
 al del ושש vel התא =cf | <16 3 ("תֶאְ אָבָה |41? תארק || Cp 2, 1 קמ ביִעַה |
 2 * 0 אלן ן ל 61 ? | < 1? ריִּגַה | $17 םיִלְלֲח cf 3 (trsp ,) || * 1? 6 6*א 4 הָּכְלַמ
 |cf S 3 3 659158 | ל 41? | 4 < ₪1 ?vel dl) 233( | ל exc vb nonn || 5 ית.



1,9—18 THRENI 1127 

 ּהָתיִרֲחֲא הָרָכָז אָל ָהילּׁשְּב ּהָתֶאְמַטִי ₪)
 ּהָל םָהֹנְמ ןיִא | םיִאָלְּפ דָרְתַ
 :ביוא ליִּדְגַה כ יָֹנָע-תֶא הָוהְי האר

 ָהיֶּרֹמֲחַמלְּכ לע רֶצ ׂשֵרָּפ ודיזפ 0

 ּהשְִּקִמ ּואָּב םיוג התא
 :ִךל לֵהקב ּואְבִי-אְל הָתיֹוצ רֶׁשֲא

 םֶתָל םיִשקַבְמ .םיִחְנֲאָנ ּהַמעדלָּכיי כ
 שָפַנ ביִׁשֲהְל לֶכֵאְּב םָהיֵּדֹומֲחַמ ּוָנֲתָ
 :הָלכוָז יִתיִנָה יִּכ הָטיּבַהְו הָוהְי הֵאְר

 ּואְרו ּוטיִּבַה :ףֶרָד ִרְבָעְְּכ יָכֵלֲא אולי < 0
 יִל ללוע רֶׁשֲא יִּבאָכַמַּכ בֹואְכַמ שיא

 :וְּפַא ןוָרֲח םֹויְּב הָוהְי 'הָנוה רֶׁשֲא
 הָנְּרְו יֵתֹמִצַעְּב ׁשֵאדחַלָׁש םָרָמִמִיג (מ)

 רֹוחָא יֵנְביִׁשֲה יֵלְגרְל תַשְר שרפ
 :הָוָד םּויַה"ִלְּכ .הָמָמְש יֵנֹנָתְ

 ָגְרָתְשִי וְְּב יַעְׁשְפ ילע ידְקְׁשִני ₪)
 יח ליִשְכַה יִראָוצלִע לע
 :םּוק לכּוא-אְל "יב יֶנדַא יִנְגְתְ

 יִּבְקְּב ינֹרֲא ויָריִּבַאזלְכ הָלְסיפ ס)
 יָרּחְּב רֵּבְשִל רעֹומ יִלָע אָרְק
 :הָדּוהְיזתַּב תַכּותְבַל יֶנֹדֲא ּךְרָר תג

 םִיַּמ הָרָרי יִנִעְו נע הּיַכֹוְב יִנֲאוהָלֲאדלַעפ ₪
 יִשְפַנ ביִשָמ םָחְנְמ יִּנַפִמ קֵתָר"יּ
 :בווא רָבָנ יּכ .םיִמָמוש יִנָב ּויָה

 ּהָל םֵחַנְמ ןיא ָהיִרְיְּב ןויצ הָשְרְפיז פ
 ויָרְצ ויָביִבְס בקע הָיהְי הָוצ
 :םֶהיְְִּב הָּדנְל םלְׁשּרְי הָתְָה

 יִתיָרָמ ּוהיִפ יִּכ .הָוהְי אּוָה קיִדצ* ₪
min); crrp; 6 oi (pr oi?) 006 641 (ל  sicדּומָחמ || 12 == ' Kזז  
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 1126 הכיא 138

THRENI. חכיא 

 םָע יִתְּבַר ריִעָה דָדְב הָבָשְנהָביִאי 1
 םיוּגב יִתָבַב יהָנָמְלאְּכ הָתְיָה
 :יסַמָל הָתְָה תונידמּב יִתְרָש

 הָיָתְל לע ּהָתְעְמַדְו הָלְיּב הָּכְבִת ּוכְבי (ב)
 היָבֲהֲאלָּכִמ | םָחֹנְמ ּהָלְויִא
 :םיִביָאְל ּהָל ּויָה הב ּודנָּב היער

 הֶדבַע בֶרַמּו יִנֹעַמ הָדּוהְי הָתְלגּג )

 תּונְמ הָאְצִמ אל  םיזגב הָבָׁשִי איה
 :םיְִָמַה ןיב נישה ָהיִפְרְרלְּכ

 דעומ יֵאָּב יִלְּבִמי תֹולֵבַא ןויצ יכְרד+ (ד)

 םיִחָנֲאנ ָהיִנַהְּכ .ןיממוש ָהיֵרְעְׁשלָּ
 :ּהָלרַמ איהְו 'תֹונּונ ָהיֶתְלּוְתְּב

 ול ָהיִבְיִא שארל ָהיָרָצ ּויָהפ ה
 ָהיָעְׁשְפ בר"לַע ּהָנֹוה הוה
 :רָציִנָפִל יֵבְׁש ּוָכְלָה ָהיֶָכֹוע

 הָרָדַה"ִלְּכ : ןויִצה'תַבִמ" *אצי6 0)
 הָעְרִמ ּוָמְצְמִאָל יםיִלְיאּכ ָהיְרָש ּוָה
 :ףדור יִגְפִל חכאלְב כָל

 ָהיִלּורֲמּו הָיְנָע יֵמְי .םלָשּורָי הָרְכְז 0
 יםֶדָק יִמיִמ ּיַה רֶׁשֲא ָהינְמֲחַמ לב
 ּהָל רזוע ןיאְו רֶצידִיְּב הָמע לְנִּב
 :יֶהָתַבְׁשִמ-לע ּוקֲחָׂש םיִרָצ הופר

 הָתָיְה יהָריִנְל ּ-לע'  םלָשּוִי הָאָטָח אָטַחְל ₪
 הָתְוְרע ּוטְרַדיִּכ ָהּוליזַה ָהָבְּבכְמ"לְּכ
 :רֹוהָא בֶׁשָּתו הָחְנֲאָג איק"סנ

trsp ,ad DY | * 8 post singulos vs habet spatium || 2 0כ 1, ד 5  
 ָהיִיְמְל 1 48 | 4 6% % rv 0גו\/6שזשע avrhv; prps ָהיְרָּצִמ | 4 *3 1? יִאָּבִמ |

(sed cf Zeph 3,18*%( ; 6 frt Ninny (aruevar) | 6 5 6°! Nl |ל = 'זנ ?  

 = 0 תַּבִמ || < 6ע םיִליִאְּכ | 7 += ₪ gl | * :תc; קזק ָהיֶתְבְשִמ | 8 == |
etA.ל 1 הָּנְל 6[ 17  



5-2 RUTH 25 

 יִמַעָב ךימ הָרָשַה ךְתוְנְקסויְּב זעב רֶמאוי :לָאְנַא יכְנָא רֶמאּו
 -לע תַּמַה-םַׁש םיִקָהְל "יִתיִנְק תַּמַה"תָׁשֲא הָיִבִאוְמַה תּוָר יתֵאַמּו
 יִתָלֲחנ"תֶא תיִחְׁשִאָ יִלדלוָאָגִל לַכּוא אל לָאְגַה רָמאוֿ :ֹותָלֲחַנ
 לֵאָרׂשְִּב םיִנָּפְל תאזְל :לאְגְל לָבּואדאל יִּ יתְלָאְגְתֶא ה הָּתַא יבל"לאג

 :רלענ לש דל" הנ עב לאה + רמו :לארשיב הָדִעַּתַה תא
 -לָּכתֶא י יתינק יִּכ םויַה םָּתַא םיִדָע םָעָהלָכ םיֶגקּזל זעב רָמאיִרפ
 םגְויפ :יִמָעָב דָיִמ ןוָלְחַמּו ןוילכל רֶׁשֲא-לְכ תֶאְו ְּךֶלֶמיֵלֲאָל רשא
 ּתַמַה-םְׁש םיִקָהְ הָׁשֲאְל יִל יִתיִנְק ןולָתמ תֶׁשֲא היְבֲאּמַה תּורתֶא

 םיָדע וָמּוקְמ רעשמה ויָחֶא םעֶמ תמי תכיל ותְלֲחג"לע
 ןּי יםיִרֲע םיִנָקְַּהְוי רעְׁשַּב-רַׁשֲא םַעָהלֶּכ ּורָמִאיִני :םּויַה םָּתַא
 םֶהיֵּתְׁש ּונֶּב רֶׁשֲא הָאלְכּוולֲחְרּ ָתיִבדלֶא הֶאְּבַה הָשאָהדתֶא הוהְי
 :םָחְל תיִבְּב יםשאָרְקּ הָתְרַפְמְּב ליחהֵׂשֲַו לארי תיִּבדתֶא
 רֶׁשֲא עֶבנַה"וִמ a רַמַת הָדְלידרָשַא ץֶרֶפ תיִבָּכ ְךְתיֵ יָהיְוִ>
 -יַהְּתַו תּורדתֶא זעָּב חיו :תַאְּזַה הָרַעַּנַהְְוִמ ףְל הָוהְי ןתי
 הָנְרְמאתַו< :ןּב דָלָּתו ןוירה ּהָל הָוהְי ןתיו יִהיֵלֲא אביו יהָשַאל ול
 אָרָקְִוי םויַה לָאֹג דל תיֵּבִׁשַה אל ר הוהְיְךּוֵרְּב ימעְבְדלא םיִשָּנַה
 יִּכ דתְביִׂשיתֶא לכלכל שפג בישמל לל הָיַהְו5 :לאְרְשּב יומְׁש
 :םיִנְּב הָעְבָשִמ ל הָבֹוט איִהְרֶשַא ותַבְלְ "ָךָּתְבַהַאדרְשַא לכ
 :תֶנְמאָל ולה יִהְּתַו ּהָקיַחְב ּוהָתְׁשִּתַ לה תֶא יִמַעְג חּקִּתויפ
 מש הָנאַרְקִַּו יִמַעְבְל ןֶבדדלְ רמאל םש תּונֵבְׁשַה 4 ּהָנאָרְקִתַויל
 פ ורוד יבא ישוזיבא אה דבוע

 דילוה ןורָצָחְוי :ןוְרְצְחתֶא דילוה ץֶרֶפ ץֶרֶפ תודות הלאוי*

 ןושחנ-תֶא דילוה ניו בָרְניִמעיתֶא רילוה םָבְו םתֶא
 דילוה זַעְבּו זעבתֶא דיֶלוה ןֹומְלׂשְויז :הָמְלַשתֶא דילוה ןושֶחנו
 :דִוָּדתֶא דילוה יִשיָו יִשיתֶא דילוה לבעו= :דבועְדתֶא

 5 51 6 98 nt םָּג < 115% | * 1 6 0 pl MSS Vrs נק | 6 0 דלֶאְנְל |
 7 66 dikaiwua || 8 6+kai Edowkev avrg || glc 115 9 לכלי |
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 1124 תור 344.4

 תַעְדָיְו ובְכָשְב יָהיִוצ :תֹוִּתְׁשִלְו לכָאְל ֹותלַּכ רע ׁשיִאָל יֵעְדְנִּתלַא
 אּוהְו ייִּתְבַבְׁשְו ויִתלְּגְרמ יתיִלְְ תאָבּו םֶש-בּכָשְ רֶׁשֲא םִוקּמַה-תֶא
 :הָשַעֶא ל * יִרָמאָּתְדִרָשַא לכ הלא ירָמאתַו :ןישעת רֶׁשֲא תא דל דִיִגִ
éתש זעַּ לאנד :ּהָתֹומֲח הָּתוצרִׁשַא לָכְּכ שענ ןרגַה דָרָּתו 
 ויָתֹלְנְרַ לנְּת טְלב אָבְּתַו הָמְרעֶה הָצְקּב בָכְשל אביו ובל בטייו
 =. הָּנַהְו תפל ׁשיִאָה דַרֲחּיַו הָלֵיַלַה יִצֲחַּב יִהְיְוי בָּכְׁשּתַ
 שרפו ְךְתָמַא תּור לָכנָא רָמאּתַ ָתֶאְדיִמ רָמאיופ :ויָתְלִגְרַמ תֶבָכש
 הוהיל תַא הָכּורְּב רָמאיפ :הָּתֶא לָאנ יִּ תמַא-לע = ךַפָנְכ
 םיִרּוחַּבַה יֵרֲחַא תֶכָליִּתְלַבְל ןושארההןמ ןיִרחאָה סח ְּתְבַמיֵה
 יירמאת" רֶׁשֲא לָּכ יֵאְריִּת-לַא יִּתְּב הָּתעְווז :רישעםָאְו לה םִא
 יִּכ הָּתַעְו> תא ליַח תֶׁשֲא יב יֵּמַע ירַעָשלָּ עדו יִּ ךָלהָשעֶ
 הָלּלַ ויניל : :יֵּנַּמִמ בורק לא שי םגְו יכְנא לֶאְג םא יִּכ םָנִמָא
 ךִתְלאְּ לאל ץַפֲחִ אלמא לא בוט לאגד רקפב הָיָהְו
 םָמָּתּורָקּבַה-דע "ֹוָתלָנְרמ בָכְׁשתַויצ רָקְּבַה דע יִבָכַש הָוהְידיַח יכְנא
 רג הָשאָה הָאְביִּ עלא ירמי ּוהֲעָר"תֶא שיִא ריקו יור

 רמת התומח-לַא אּובָתַּו :ריִעָה אבו תיל | תַשיַו םירעש-שש
 רַמאּתַויז :שיִאָה ּהָל-הֶשַע רָשַאלָּב תא הלינה יִתַּב ּתַאְדיִמ
 :ּךְתומַחְלֶא םֶקיִר יאּוְבְּת-לַא .רַמָא יִּב יל ןַתְג הָלֶאָה םיִרעָשַהשש
 טְקְׁשִי אֵל יִּכ רָב לפי ךיִא ןיִעָדַּת רֶׁשֲא דע יִּתְב יבש רַמאתופ
 לַעַשַה הל was + :םויַה רַבּדַה הָלְכְדָאִּכ ׁשיִאָה
 -הָבְׁש הָרּוס רַמאיַו זעְּברֶּבֶד רֶׁשֲא רבע לֵאּנַה הָּנַהְו םש בָשיו
 ריִעָה יִנְקִּזִמ םיִשְנַא הָרָשִע תק :בשיו רסיו ינֹמְלַא לפי הפ
 ניָחָאְל רֶׁשֲא הָרָשַה תקלח לֵאּגל רָמאּיַצ :ובשיו הָפּובְׁש רַמאיו
 הָלְנֲא יִתְרַמָא ינאו+ :בָאֹומ הָדָשִמ 'הֶבָשַה יֵמֲעָנ יהָרָכָמ מילא
 -םַאְו לָאָג ָאְגַתְדָא ' יִמַע נקה דָגְנְו יִבְׁשיַה דג הָנָק רמאל ָּךְנַזא
 ךיִרחֶא יִכְנָאְו לואְגל ךֶתְלּוז ןיַא יִּ יֵלְֲאְ יל הדְַּה לֵאְנַו אל

 3 >8 | ל א יִת--, 6 3" | 5 * Poue+6 || ל Q mlt MSS 6756 + לא |
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2,9—3,3 RUTH 1123 

 "רֶׁשֲא הָרָשַּב ךיניעי :יָתֹרֲעג"םִע ןיִקְּבְרִת הָכְו הּזִמ יִרּובֲעַת אל םֶגְ
 תַמָצו ַּעְגְנ יִּתְלַבְל םיִרעְנַ"תֶא יִתִַוצ אולה ןֵהיֵרְחָא ּתְכָלְָו ןורצקי
 -לע לפני :םיִרענַה ןוָבַאְשַי רשאמ תיִתָשְו םיִלּכהלֶא ָּתְכַלהְ
 ךיִניעְּב ןח יִתאָצִמ עּודמ ויִלֲא רֶמאָּתַו הָצְרֲא ּוחָּתְשִּתַו ָהיֶנּפ
 לָּכ יל דַּגֶה דּגָה ּהָל רֶמאַו זעב ןעיו י* :היִרְכְנ יָכֹנֲאְו יִנריִּכהְל
 מאו ְּךיָבֲא יֿבזעֶּתַו ךשיא תֹומ יִרָחֶא ךָתומַחתֶא תיִשָעְרָשַא
 םֶלָשְייי :םָשְלש למת ּתַעַדְיְדאְל רׁשֲא םע-לָא יִכְלִתַו ךתרלומ | ץֶרֶאו
 -רֶׁשַא לאָרְׂשִ יֵהלֲא ; הֶוהְי םַעַמ הָמְלָש ַּתְרכָשִמ יִהָתּו ךֶַעָפ הָוהְי
 יִּכ יָנֹדֲא ְּךיניעְּב ןַה"אָּצְמָ רַמאּתֹוג :ֹויפָנּ"תַחַּת תֹוסֲתל תאָּב
 :ְיִתֹחְפְׁש תַחַאַּכ הָיִהָא אֶל יֵנֹנֲאְוְּךָתָחפַׁש בל לע ָּתְרִַּד יִכְו יִנָּתַמִחְ
 ָּתְלְבְטְו םֶחְלַה ןמ תְלְבאְו טלה יִשָּג לָכאָה *תעְל זעב הל למאי
 עּבְשִּתַו לכאּתַו ילָק הלטבי םיּנצקה רַצִמ בָשְּתַו ץמֲחּב ּךּתַּ
 םיִרָמעָה ןיִּב םּג רמאל י ויִרָעְנתֶא זעב ֹוצְיַו טְקלְל םֶקָּתניפ :רתּתַ
 םָּתְבזעו םיִתְבְּצַהְדְִמ ּהָל לׁשת-לש נו :ָּומיְִבַת אָלְו טקְלּת

 תֶא ּֿבְחִּתו בֶרעָהידע הָרׂשּב טֶקלָתַיז :הָבּורעְגַת אָלו הָמקלְו
 אָרַּתַו ריִעָה אֹובְּתַו אָשִּתַוי* :םיִרעָש הפיִאְּכ יהי הָטָקלרַׁשַא
 :הָעְבָשַמ הָרֶתוה"רָשַא תֶא הָלןּתְּתַ אצותו הָמָקלרשא תֶא ּהָתומֲח
 ְריִכמ יִהְ תיִשָע הָנֲאְו םייה ּתַטָקְל הֹפיִא ּהָתֹומֲח ּהָל רמתו
 ׁשיִאָה םש רַמאּתַו ומַע הֶתָשַעְרַשַא תַא ּהָתומְחל דתו רב
 יהוהילג אּוה ורב ּהָתְלַכְל ימַעְב רֶמאתנס :זעב םויַה מע יִתיֵׂשֲ רֶׁשֲא
 בֹוָרָק ימַעְג ּהָל רָמאָּתַו םיִתַּמַה-תֶאְו םיִיַחַהתֶא ודסַח בֶזָעְדאָ ָּשַא
 -םֶע יִלֶא רַמָּאדיִּכוסְּג הָיְבְפִמַה תּוְר רָמאת>י :אּוה יףנלאגמ שיִאָה ּונל
 רָמאָתַו :יִלרָשַא :ריִצָּקַה- לכ תֶא לכיסא דע ןיקְּבדּת ילרָשַא םיִרעְּנַה

 בגפו אָלְו ויתּורעג"םע יאְַת יִּכ יב בוט ָּתְלִּכ תור יִמְעְ
 םיִרעְׂשַה"ריִצְק תוָלְּכירע טקלָל וע תּוְרְעְּב קבְדִּתי :רַחַא הָרָשְּב
 ּהָל רַמאְּתוי 8 :ּהָתומַחתֶא בָשֶּתַ םיִטֶחַה ריִצקּו
 הָּתַעְוי ְָכ"בטיִי רֶׁשֲא חונֶמ ךל"שקבא אָלַה יּתַּב ּהָתֹומֲח יֵמֲעְנ
 ןְרֹנהתֶא הָרֹז אּוההַּנַה ויָתֹורענ"תֶא תיִיָה רָשַא נעדֹמ זעב אלה
 ןרגה יתְדְִיְ ךיִלָע יִדָתְלְמש תְמְשְו ּתְבְַֿנוָּתְצֲתְר :הָליִלַה םיִרעָשַה
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 2 תור 3-8

 יהָליִלַה יִתיִנָה םַּג הָוְקִת יִלשָי יִּתְרֹמֲא יִּכ שיִאָל תֹיְהַמ יּתְנְקָנ
 ןהלה לנו רֶׁשֲא דע הָנרְבַשתִוַהְלָהי :םיִנָב יתד םֶגְו שיִאְל
 דיִּכ םֶּכַמ אמ יִלְדרַמַדיּכ יִּתְנָּב לֶא ׁשיִאָל תֹויַה יִתְְבְל הָנֵנְעּת
 הָּפְרְע קָשִּתַו דע הָניֵּכְבִּתַ ןֶלוק הָנֵׂשִתַו + :הָוהְיְדדַי יב הָאָצְי
 הָמעלָ מִי הָבָש הֵּנַה babel ּהָּב הָקְבְּ הי יהתּומֲחל

 יל לילה רשאבּו לא למ .- 5 ףירחאמ יבוש רבע
 הפ רֶבְקֶא םשְו תּומָא יִתּומְּת רשאב* :יִהְלֶא ךיָהלאו מע מע
 -יּכ אָרִּתַוצ ְְניֵבּו יִניִּב דיִרִי תומה יִּכ ףיטי הָכְו יל הָוהְי הֶׂשֲעַי

 יטהיּתְׁש ָנְכְלַּתופ :ָהילא ברל לְּחְתַו ּהָתא תֶכָלְל איה תָצְמאָתַמ
 ריִעָה"לָּכ םָתַּתַו יםָחָל תיִּב הָנָאבְּכ יהי םָחָכ תיִּב הָנֲאוּב-רע
 יל הָנאָרְקִּתלַא ןֵהיִלֲא רֶָמאָתַוי :יִמֲעָנ תאְזַה 'הָנְרמאּתַו ָהילְע
 יִתְכַלָה הָאָלְמ יִנֲא*י :דֶאְמ יל יהש רמָהְדיִּכ אְָרְמ יל ןאָרְק יִמָעְ
 ֵּׁשְו יב הָנֲע הָוהיִנ יִמַעָּב יל הָנאָרְקִת הָמָל הָוהְי יִנָבישָה םקיִרְ
 יידָשִמ יהָבָׁשַה הָמִע ּהָתְלַכ הָיְבֲאֹוְמַה תּורָו יִמַעְג בָשָּתַו* :ילדערה
 :םיִרעָש ריִצְק תַּלַחְתּב םֶחָל תיִּב ּואָּב הָמַהְו בָאומ

 משו ךָלְמילֶא תַחּפְׁשִמִמ ליח רְֹבִנ שיא הָשיִאְל עֶרימ יַמֲעָנְלְוי 2
 הָמְּקלֲאְו הָרָשַה אַג"הָכְלֲא יַמֲעְג"לֲא הָיבאֹוִּמַה תור רָמאתַוי :זַעְּב
 לתו יּתְב יִכָל ּהָכ רָמאּתַו ויְניִעְּב ןָח"אָצְמָא רֶׁשֲא רח םיִלְבַשב
 יהָרְׂשַה תֶקְלֲח ָהָרָתַמ רקינ םיִרְצּקַה יֵרֲחַא הָרָשַּב טְקלּתו יאֹובָּתַ
 רֶמאַו םֶחָל תיִּבִמ אָּב ב :ּךלמילא תַחַּפְׁשִמַמ רֶׁשֲא זַעֹבְל
 ורענל עב רָמאו :הָוהְי ָךְְרַבִי ול ּורמאיו םֶכָּמִע הָהְי םיִרְצּוקל
 -לַע בֵצַנַה רַעָגַה ןעפו6 :תאְזַה הָרעַגַה יִמ .םיִרְצוְקַהלַע בֵצָנַה

 יידָשִמ יַמֲעָניבִע 'הָבָשַה איה יהב הָרעְבי רמאינ םיִרְצוקַה
 םירצוקה יִרָחֶא םיִרְמָעָב יִּתְפַסֲאְו אָּנ"הָמָקלֲא רָמאּתע :בָאֹומ
 :טעמ יתיָבַה הָתְבש הז הָּתַעְדדַעְו רקּבַה 'זאָמ דֹומעתו אובְּתו
 רַחַא הָחָשְּ טקלל כלת" לַא יִַּּב תעְמְׁש אולה תּורדלֶא זעפ מאיו
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Cant 8,11—Ruth 1,12 CANT — RUTH 1121 

 םיִרְטְּנַל םֶרָּכַהדתֶא ןַתָנ ןֹומָה לַעָבְּב הֹמלָׁשְל יהָיָה םֶרָּכיי
 :ןירפ] :ףַסַּ לפלא ֹויָרפְּב אבי שיא
 -תֶא" םיִרָטְנֶָל "םִיָתאָמּו המלש ְּךִל ףלֵאָה נפל לש יַמְרַּכ +

 :ינעיִמְׁשַה ידלוקל יםיבישקמ םיִרֵבֲחֹי םיננַּב תָבָשיַהי

 צל ךל"הָמְּו יודו חְרּבי<
 :םיִמְׂשְב יֵרָה לע םיִלְאָה רָפָעְל וא

EW oh rs leneו =  

 שיא ְּךְליו ץֶרָאָּב בער יהיו םיִטפְׁשַה יטְפש יִמיִּבי יהי 1
 :וינב "יִנָשּו ּותְׁשֲאְו אּוה בָאֹומ ידָשְּב ּדּונָל הָדּוהְי םָחָל תיִּבַמ

 ולח יִנָבְיִנש םשו ימַעָב תשא שו ילֿמלֲא ׁשיִאָה םשוי
 :םֶשּויְהְיַו בָאֹומ"ייֵדָׂש ּואָבַיַו הָדּוהְי םֶחָל תיִּבִמ םיִתָרָפֲא ןויִלכְו
 םָתְל ּואשיו+ :ָהיִנָב יֵנׁשּו איָה רַאְׁשת ימעב שיא למלא תֶמיַו
 םֵׁש ּובָשָּיַו תֹוָר תיִנָשַה םֵׁשְו הָּפְרִע תַחַאָה םַש תֹויִבֲאֹמ םיִׁשָנ

 יגָשַמ הָׁשָה שנ ולו ןולֲחמ םֶהיִנשנ ותמי :םיִנש רׁשֲע
 יִּכ בָאֹומ יֵדְׂשִמ יבָׁשָּתו ָהיֶתלַכְו איה םֶקֲּתפ ּהָׁשיִאָמּו ָהיָרָלי
 :םָחְל "םָהל תתל ומעדתֶא הָוהְי דָקֶפִדיִּכ בָאומ הָרְשְּ יהָעְמש
 הָנָכְלְתו ּהָמַע היִתְלַכ יִּתְשּו הָּמָש-הֶתִיִה רֶׁשֲא םיִקּמַהְַמ אָצַתַו
 יהָנְבל הילכ יּתְׁשְל * ימענ רַמאָּתו :הָרּוהְי ץֶרָאדלֶא בּושל ףֶרדב
 םֶתיִשע רֶׁשֹאַּכ דָסָח םֶכְמַע הָנהְי :השעו להמא תיבל הָשא הָנְבֹׂש

 תב הָשֶא הָחּונְמ ןאַצְמּו םֶכָל הָוהְי ןתַי יִדְמַעְו םיִתַמַהםַע
 "יּכ ּהָלְדהְנְרַמאתַוי :הָיִכְבִּתִנ ןלוק הָנאֵׂשִּתו ןָהָל קׁשִתַו הֵׁשיִא
 יִמַע הָנָכָלַת הָּמְל יתנָב הָנְבֶש יִמָעָב רֶמאַָּניי :ךִמעְל בּושָנ ְָּתַא
 י ןְכָל יִתְנְב הָנְבַשיי :םיִשְנַאְל םָכָל יְהְו יֵעַמְּב םיִנָב יֵלידֹועֲה
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 1120 םירישה ריש 8,10—7,14

 םיִנֹוּמְרָה ּוצֵנַה רַדֲמְּסַה חֶּתּפ

 יל יֹדזתֶא ןָּתֶא םֵׁש
 םיִלְנְמ"לּכ ֹויַחְתָּפ-לַעֶו חיִרדּונְתָב םיִאְדיְּדַה יי

 ל יִּתְנפְצ יִדוד םיָנָׁשִי-ִנ םיִׁשְדֲח
 ימֲא יִדָש קני יל חָאַּכ ךְנֶתַי ימי

 :יל ּוזָבָי-אְל םָּג ףתְׁשֶא ץּוחכ ָךאְצְמִא
 יינָָמַלְּת יּמֲא תִיּב"לָא ידאיִבַא יְֲהְנָא*

 :"ינמר סיִסַעִמ חקרה ןַײמ ֵּתְׁשִא
 :יֶנְקְּבַחַּת ֹוניִמיִו יישאר תַחְּת ולאמָש+*

eT: 

 ס  ץֶפְחְּתַש דע יהָבֲהֲאָהיתֶא ָרְרעּת"המו וּוריִעֶת"המ
 הָדּוּד-לַע תֶקַּפַרְתַמ רָּבְדִמַהְְִמ הָלֹע תאז יִמ5

 הָלְּבִח הָמָש" מא יִּדְָלְּבַח הָּמׁש יִיִתְררע חּופַּתַה תַחָּ
 :"ָךְתְליְ] ךָעורָולע יםֶתוחּכ ְּבְללע םֶתוחכ יִנָמיש
 הָאְנְק לואְׁשִכ הָשְק הָבַהַא תֶוָּמַכ הָגעי
 :יהָיתָבַהְלַׁש שָא 'יִפֶש ָהיִפָשְר
 הּפְטְשִי אָל תֹרָהְנּו 'הּבַהֶאָהתֶא תבְַל'ּולְכּוְי אָל יםיִּבַר םומז

 ס :ֹול ּוזּובְי זוָּב יהָבַהְאַּב ּותיִּב ןוָהדלָּכדתֶא שיא ןּתְידִא

 ּהָל ןיִא םִיַרְשְו הנה ּונָל תּוחֶאל
 :הָבְרַּבְדִיש 'םויּב רנתוחאל הָשַעְגהַמ
 יִֶסֶּב תריטי ָהיִלָע הָנְבַנ איה הָמֹּוחֲֹאפ

 :ּדְרֶא חול ָהיֶלָע 'רּוצְנ איה תָקדְַאְ
 יתלְדנִמּכ יִָשְו הָמֹוח יִנַאי

 ס  וםוֶלָש 'תֶאְבְמְּכ יויְניִעָב יִתיִיָח זָא
sic B-Asch, B-Napht8,1 כ >64 | 2 *  Cp14 1 ונָחְתַּפ |  | dlm cs13 לל  . 

 ךגָהנא || ל ת 65 41 | 5 !a 1 65 יִתְרּוה רָדָח לָאְו < 34 | % 16 !ז M5 םיִנומר |
v4 add, ct 27 || * sic B-Napht, B-Aschישארל |  v3 add ex 26 || * mlt MSS 

 וררועת | ** ק:קפ הבהאה | 5 * 1 ךיתררוע | * E44 תסממ 6 8 ךתְלבח,1
 ָךָתָלבח | ]ְּךַּמֲא | <% m cs 61 | * Va 6 8 ךתדלי, 1 ְּךַּתְרַלי | 6 * קצ

sine Dag | 5 sic B-Asch; 1 c B-Napht et mlt MSSיִפָשְר  Varדיִמָּצַּכ | ל  
 הָי תבהלש, praem ָהיָתֹבֲהְלַׁש | ל 5 גם 65 61 | ל 1 ּהָתובכל dl הבהאה תא |

Var® Dia | g ** fitm csונתחאל || ל  prps dl m cs || 8 * nonn MSS © 
  65 61 | ro°dlc 60S 3, lcdרוצָב | < ₪ ב  rps 1ףסכ; 1 הָריֵט | ל 41

  Vaלָּדְנמ | ל 16 65 םֶהיֵניעב |  קזקפ תאצומכ טז



3 CANTICUM CANTICORUM 9 

 פ | ָהּלְלַהְיַ 'םיִשְנליִפּו תֹכָלְמ ָהּורָשַאְיַג תֹונָב ָהּוָר
 הָנְבִלַכ הָפָי .רַחָשדומְּכ הָפְקְשְּגַה יתאְזיִמי

 ;'תּולָּנְַגּכ הָמְיִא הָמַחּכ הֶרָּ
 לֵחָגַה יִּבאְּב תואְרְל יִּתְדרְי דוגָא תַגּגלָאיי
 :םיִמרֶה ּוצְגַה ןָפגַה הָחְרפה תֹואְרל
 :יביִדָנ *ימע תֹובְּכְרַמי יִנָתַמְש יִשְפַ יּתְעַדְי אליי

 ְָּב"הָזֲחַגְו יבוש "יִבּוש  תיִמַלּושַ יבוש ייִבּושי ל
 :יםיָנֲחמַה 'תֶלחְמְּכ תיִמַלּוָשַּב ּוֲחָּת-הְמ
 ביִדְנתַּב םיִלָעְנַּב ךיִמָעְפ ָּכָיהַמ*
 :ףןָּמָא ודי "השעמ | םיִאָלֲח ימְּכ כרי יקומח
 גָזָמַה רַפֲחְנלַא ירַהסַה ןְגַא ירש

 :םיִּנָשושַב הָנּוס םיֵׁטשַח תֶמָרע ְךגָמַּב

 :הָּיְבְצ יִמֲאָּת 'םיִרְפַע יגָשּכ ְךירְׁש ייגש+
 שה לָהְנִמְּכ ךֶראָוצ

 םיִּבָרתַּב רעַׁש-לע ןוּבָשֶחְּב תוכְרְּב ךִיַניִע
 :קָשָמד יִנְפ הָפּוצ ןונָבְלַה לְָּגִמְּכ ףּפא
 :םיִטָהְרּברִסֶאְּךֶלַמ ןָמָּגְרִּכ ךשאר 'תלדו "לָמְרַכַּכ ךילָע ךשארי*

 :'םיגּונעתּב יהָבַהֶא תְמַעָג"המּו תיִפְוהַמ
 :תולּכָשאָל ףיָרָשְו רֶמָתָל הָתְמָּב ףִתֶמוק תא
 ויַגסְנסְּב הֶזָחֶא .ירָמְתְב הָלֲעֲא יִּתְרמֲאַ

 :םיִחּופּתּכ ְךַפַא חיכו ךָֿנַה 'תולְּכָשָאְכ ךידש אָנְדויהְיַו
 :םיִנְׁשייֵתְפִש בבד יםיִרׁשימְל יִדודְל ךלוה* בטה כ ְַכֲחְוי

 ס  וִתְקשָּת יִלעְו ידודל יָנַאי
 :םיִרָפְּכַּב הָניִלָג הָרָשַה אָצַנ יוד הָבְליי

= 

 ןֶפַַּה הָחְרְפמִא הָאְרִנ יםיִמְרְַל הָמיִּכָשַב

plan Mars || 12 ** prpsלגְרנְּכ =  prpsל  || m cs 61? || ro ** prps dlף ל  

 יִמִע תַּב בָהְרִמ | * 61, e 7,2 (פ1 ca ,עמֵינָדִיMSS et Hill Q 2055 60 בדנימע) |
prs 6 9ל 16 05 5 תלוחמְּב || <  || Cp 7,1° prps ‘QW, sed recte ‘QW 

 םינחמה; 1? 4 | 2% 65 dl | ל sic 066, Or ישעמ || < 8 ןמא || 3 * קז ְךֶרֶרש
insםירָפַע | 5 *  MS!תֶרָחֹכ ₪% 16 | 4 * 1 ||  cfףּבַש || * קזק רחסה,  | 

 לָמרַּּכ ויִלע שאר, 6 6 | 6 = ה 6 41 4 5 | * 61 ן | ל *1 הָבְהַא | 16 8
 םיגונעת תַּב | 8 ה 6 41 | ף *1 רמַּב | ל גז ישַאכ, 1 תולּפַשֶאָּכ | < 41 מ

cf 13° || 13 * prps dl.יִּכְחְל | 12 קזקפ םיִמָרְּכַּב  prpsל  | cs | 10 %= m cs dl 
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 :ּונָּתְעְּבָשַה הָכָּכַׁש א דודִמ ְּךָדֹוּד"הַמ

 פ | הָבְבְרִמ לְּנְ .םודָאְו חצ ידו
 :בֵרֹועְּכ תורחש 'םיִלַתְלַּת "ויִתצְוְק 'זָּפ םֶתָּכ ושאריי

 םִיָמ יקיָפַאדלע | םיָנֹויְכ ןיָניע
 :תאלַמלַע תוָבָשְי בֶלֲחָּב תֹוצֲחְר

 יםיחְקְרָמ יתֹולְְִמ םֶׂשֹבַה 'תגּורֲעַּכ ונָתְלי
 :רבע רֹומ תֹופְטְנ םיִּנָשוש ֹויָתֹותפְׂש

 שישְרַתַּב םיִאְלִמִמ = בֶהֶז ילילָּג ידיי
 :םיִריִפַס תָפָלְעִמ ןש תֶׁשֲע ֹויעַמ

 זָפייְִדַא-לע םיִרסִיְמ שש יֵּוָמע ויקושיי
 :םיִזְראְּכ רימְּב .ןונָבְלּכ והֶאְרַמ
 םיִּתמֲחַמ ָֹלְכְו םיִקתְמִמ וכח

 ספ | ּםֶלְשּוְרָי תֹונְּב יּעַר הֶזְו ידוד הז
 םיִשָנַּב הָפיַה רד ּךְֶה הָנָאי 6

 ְָמע ונָשקְבְנּו ףדוד הָנּפ הָנֲא
 םֶשָּבַה יתנּורעל ֹונַנָל דָרָי ידו

 :םיִּנָשוְש טְקְלְלְו 'םיִּנָּגַּב תֹועְרְלי
 פ  םיִנָשּושַּב הָעורָה יל יודו יִדודָל נא

 :'תולְנְדִִּּכ הָמְיַא םֶלָשּוְִיִּכ הָנאָנ יָנְרַתְכ יִתָיָעַר ּתַא הָכְ
 יִנָביִהְרַה םֶהָש יִּדננִמ ךיניע ייִּבְסֶה
 :דָעְלִַּהְִמ ושָלְּנַש םיִּעָה רֶרְעְּכ רעש
 הָצְחַרָהןִמ ּולָעָש  םילחְרֶה רָדְעְּכ יש

 םָהְּב ןיִא הָלָּכְׁשְו תומיאתמ םִלבָׁש
 ְֲתְמִַל דַעַּבִמ ְּךַתָּקַר ןומרָה חַלָפְכ

 :ירַפְסַמןיִא תֹוָמָלֲעו םיִׁשְנליֿפ םינֹמׁשּו תֹוכָלְמיהָמַה םישָש
 יִתָמַתי .יִתָנוי איה תֶחַא

 ּהָתְַלּויְל איָה הָרְּב ּהָמֲאָל איַה תַחא
 9 1 ונְתעבשה | זז 5 cs 1 6 6 זפו | ל "Var ויתוצוק ,sine Dag 1 ויתוצּוק,

neohbr698 תגנורעכ || <  p MSS1 ויָתלּד | 13 * 8 וָיָחְל | ל 16  m cs dl || 5 prb 
 = armaria || 5 sic B-Asch, B-Napht םיחקרמ || 15 prps ריִּדַא | 16 prps 13חא |

m412 || לל  prsתנורעל || *ל פז םיִנָפגַּב תוארֶל | 4 *  Cp 6, 2 5 30MSS 
 ,cs dl 6 צ זס | ף * גול יבפַה | 5b—7 ex 4,1b.2.3b | 8 * prps הhל? |

 ל-ל m cs dl | ף m cs ins* איָה תַחַא.



4,13—5,9 CANTICUM אלא III7 

 :יםיֶרְָנםע םיִרפְּי םיָדנְמ יִרּפ 'םֶע .םינומר סּדְרּפ יותָלְשי
 הָגֹובְל יצעדלְּכ םָע .ןומָּנקו הָנְק יטּכְרכְוְְּרגיצ

 :יםיַמְׂשְב יִשאְרלָּכ םע תּולָהֲאַו רמי
 :ףְנָבְלִמ יםיִלְזְְ םיּיַח םיִמ רֶאְּב יםיֵנג ןָיְעַמ 5
 ןַמיִת יִאֹובּו ןופצ יִרּוֲעפ

 וימָשְב לת יִנַנ יִחיִפָה
 :ויָדָנְמ יִרָּפ לַכאיִו וגל י יוד אָבָי

 יִמָשָּבְדסִע יִרומ יִתיָרֲא הל יִתֹחֲא =יָננָל יִתאָּבי 5
 יֵבְלֲח"םע יָניִי יִתיִתְׁש יֵׁשְבְד"מ יִרַעְי יִתְלְבִ
 סם  :םיִדּוד ּורְכָשְו ּתָש םיִעָר לֶכֲא

 קֿפוד ידו לוק רע יֵּבַלְו יהָנְׁשִי יִנַאי
 יִתָמַת יִתָנּוי יִתעַר יִתחַא יל-יָחְתָּפ
 :הָלְיְ סיפר יֵתוצְוָק לַט-אָלְמִ ׁשארׁש
 הָנְׁשִבְלֲא הָכָכיֵא יִּתְנֶּתְּכ-תֶא יִתְמָשָפ

 :םָפָנטַא הָככיִא יָלְנריתֶא יִּתְצַחְר
 :לויִלָע ּומָה יִעָמּו "רוחה ןמ ודי חַלָש ידה
 רומדּופֶטנ יִדָיְו יָדֹודְל חָּתְפְל יִנֲא יִּתְמק

 ;ילּועְבַמַה תֹוּפַּכ לע רבע רומ יִתַעְּבְִאו
 יורָּבִדְב הָאְצְי ישפני רָבְע קמָח יִדּודְו  יִדודל יִנֲא יִּתְחַתְפ

 :יִנָנָע אלו י ויָתאָרְק ּוהיתאָצְמ אָלְו ּוהיִּתְשְקִּב

 יִנּועָצַפ יִנְּּכַה ריָעְּב םיִבְבְּסַה םיָלְמׁשַה יִנָתְצְמז
 :תומחה יִרָמֶש יִלָעַמ יִדיִדְרתֶא ּואְׂשְנ
 יִדּודתֶא ּואָצְמִּתִדִא יםלָשּורְי תוְנָּבי םֶכְתֶא יּתְעַבְׁשִה

 :יִנָא הָבַהֶא תלוחש 5 ּודיִגַּתִהַמ
 םיִשָגַּ הָפָּיַה דדַמ ךדוד-המכ

add, cf mtr | 14 % 61 | °° ₪ dl | © insדל | =>  insךייָמְל | ל  prps13 *  

frtv 12 | Cp 5, 1° prpsפק  hucםפרכו | 15 == +1 ןַּג | ל גז םילזונו | <  
pl MSS sine Dag | 5 Varהנישי | ל  Varינגל | ל 41 | < 16 695 ותשו || 2 =  

sicתֶלָּרַּב [ 5  prps insישישר || 4 *  melius1 יִתּוצוק || %  sine Dag,ויתוצְוק  

et | versum:6 רָּבְדְב הָאְצִי יִשָפַב  pps ins 6 vילע  Hill, # mlt MSS Edd 

 תלדב רוחה ןמ ודי חלש ידוד
 ורבדב האצי ישפנ ילע ומה יעמו

5 *dlm cs, prps ins לּועְנַמַה nig | 5ל-ל קזכ 61 6/5 | 6 ** 41, 6 4 | 7 ft 

al m cs | 8 == 1m cs תב | 1 m cs יודל 
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 יהָמלש מב "ןויצ תֹונְּבי יהָניֵאְרּו 'הְנֲאְצייו
 ס | "בל תִתְמְש םֹויבּו ֹותָנִתַח םְִּב' מא וָל"הָרטִעַש הָרְמַעּ
 "ָּךַתְמְִל דַעָּבַמ  םינוי יגיע יהָפיךְגהי יִתְנעַר הָפָי ָּנַהי 4

 :ידָעְלִג רֶהְמי ּושָלְנְש םיְּעַה רֵדעְּכ רָע
 יהָצְתרַהְְִמ ּולָעַש תֹובּוצָקַה רֶדָעְכ ישי

 :םֶהָּב ןיִא 'הָלְּבשְו תֹומיִאְתַמ םֶלְּבָש
 הָואָנ ּךָּֿבְדִמּו  ךותותפש יִנָשַה טחּכ

 ְדֲתָמצְל רַעַּבִמ ְּךִתַַר ןומרָה חַלָפְּכ
 יתֹוְַלַתְל יּונְּב ּראָוצ ריו לָהְְמְּ

 :םיִרּבִגַה יִטֶלָש לָּכ .ויִלָע ייָלְּת ןנֶמַה ףֶלֲא
 :יםיִגָשושּב םיִעֹרָה* הָיְבְצְיִמואִת 'םיִרְפַע ינשּכ ךיִדָש יגְׁש
 םיִלְלַצַה ּוסְנְו םויַה ַחּופיַש ךעי<

 :יהָנּובְּלַה תַעְבַּנדלֶאְו רומה רַה-לֶא יִל ּךְלא

 סיב ןיא םומּו יִתנְעַר הָפְיְךַּכי
 יִאוָבְת ןֹוגְבְלִמ "יֶּתִא הָלּכ ןונָבְלִמ יָתֲא*
 ןומְרָחְו ליִנש שאָרְמ הָנְמִא ׁשֹאָרַמו ירושת
 :ינרּומ] :םיִרְמְנ יֵרְרַהַמ תֹויָרֲא תּוְעָּמַמ

 'קָנָע דַחְּב ךוניעמ ידָחאְּב 'יִנתְבַּבְל יהָלכ יִתֹחא יִנָתְבַּבְל
 ןַײִמ ףונד ּובָטדהַמ | יהָלִכ יִתחַא יד ּופְוהַמי

 :'םיִמְשְּבִלּכִמ ּינָמְׁש ַחיִרְ
 ךגֹוׁשְל תַחָת בֶלָחָו 'שכְּר יהָנּכ ךוֶתותְפָש הָנְפְטִּת תֶתְיי

 ס נבל חיִרְּכ ְּךיָתֹמְלׂש ירו
 :םּוִתָח ןנֶעמ ילּעְב "לג הּלכ יִתחַא לוני

 זז * :מ5 6 ץ זס םלשורי תונב || ל ג: 6 8 הניָאצ || < גז הניארו | < 41
 6 6 | * ;m cs dl 1 ךלמב הניארו | הנאצ םלשורי תונב || 1 6 41 פז םויב
 ו ותנתח גו ובל תחמש םויבו | שס 4, 1 mcs dl |? ג 65 41 (6 צ 3) |

“lc ca 101155 6 pA jh ut 65 | 2° sic B-Asch,ךרעש |  Var®5  
 "B-Napht Var הצחְרה || ל “Var הלכש | 3 Vגז ךירבדמו | 4 *1 תֹויֵלְתַל

dl, ex 2,16|5 * 61 | ל 115% םירפע || <<  | ftdlm cs27,3 || ל  cf fo Gn 
 6 ~ dl, cf 2,17 | 8 lc 685 יִתָא | ל 1 יתחא | < sic 8; pl MSS Edd רינש |

Va ply, ftיניתבבל | ה תַחַּאְּב | %  sic Occ, Orל  || g 55 add cf mtr 
dlftmcs || 5 dlm61 | דס 5 ב 65 61 | ל-ל פק גם ץ 11 || זז * 41 ג 65 | ל  

rsp ft post v 15 | * mlt6 + זס םיִמָשְּבִלָּכִמ ךיַנָמש ַחיִרְו | + 12  cs || 5 ins 
cs.5 41 זה  || mlt MSS 698 jlל 1 6  | majג  MSS 



2,14—3,10 CANTICUM CANTICORUM 85 

 הָנַרְדַּמַה רָתַסְּב עלה יוְנחְּב יּתָנְי
 ךוקתַא "ינָעיִסְשה ּךיָריתַא יניר
 ס  :הָואָנ 'ָּךיאְרַמּ בֶרָע לוקיק

 :רֶדְמְ ניר םיִמְרּ םיִלְַּחִמ
 :םיִנׁשּוְׁשִּב הָערַה ול יִנָאְו ל יָד
 םיִללָעַה וסָנְו םִוּיַה פיש רעיל

 ייֿבצל ילד ךְל"הַמְּד בסי
 :ריִתאָצִמ אָלְ] | 5  :ֹרֵתָב יֵרֲה-לע .םיִלְיִאָה רעל וא

 ויִּתְׁשַקְּבי יִׁשְפַנ הָבֲהֲאַׁש תֶא יִּתְׁשַקּב תֹוליַלַּב יֵבָּכְׁשִמ-לַעי 3
 תובחְרֶבּו םיִקְנְשִּב ריִעָב הָבֹבּוסַאַו א5 הָמּוקֲא

 :ויִתאָצְמ אָלְו ויִּתְשְקְּב יֵׁשְפַנ הָבֲהֲאַׁש תֶא הַׁשְקַבֲא
 :םֶתיִאְר יִׁשְפַנ הָבהֶאְש תֶא רועְּב םיִבָבְפַה םיִרָמָשַה ָֹנּואָצְמּצ
 יִשָפַנ הָבַהֶאְש תא יִתאִָמש דע םֶהַמ יִּתְרַבְעַׁש טעָמְּב

 יונָּפְרַא אלו ל ויִּתְזִחַא
 :ליתרּוה רֶדָחִלֲאְו יֵמֲא תיִּבדלֶא ווַתאיבַהְש"דע'

 : rang רע הָבֲהֲאָהיתא רְרועְּת"מָאְוּוריִעָּת-םא
 ןָשָע 'תורָמיִתָּכ רָּבְדַמַהְְִמ הלע יתַאֹז ימי6

 :לָכור תֶקְבַא לָּכִמ הָנּובְל רמ תֶרָטְקְמ
 :לֵאָרְׂשִי יִרְבְגַמ ּהָל ביִבְס םיִרּבנ םישש יהָמְלָשלָש ּתָטָמ הָּגַהיז
 הָמָחְלַמ יִדְמְלְמ  בֶרֶח יִזֲחַא םֶלָּכ

 פ  ּתְליִלַּב דַחַּפִמ וכרוהלע י ובר ׁשיִא
 :ןֹונְבְּלַה יִצֲעַמ המ ְךֶלֶמַה ול הֶׂשֲע ןוירְּפַאפ

 בֶהָזֹוָתָדיִפְר ףָפכ הׂשֲ ֹיֶדּומֲעוס
 0-7 תְנּבמ הא ףּוצְר וכות | מָנְרא ֹובָּכְרָמ

© Var לָא | % prps םיִמָשְּב ut 8 ,14 | = 3, I add cf mtr et cf2 || 2 sic 
 | ישפנ הבהאש תא יתזחא  insיִתאֵצָמ | 4 = זז  | 3 ex 5,7, ₪1הבבסאו +0 ,066
b-b dl ex 82 || צ 5 frtdl, ex 27 | 6 == | תאָו"הַמ | ל 2oMSS תרמתכ (sing 
? cf Vrs), 1 iby | 7 *- מ ₪ 61 | ף * m cs dl aut המלש aut ךלמה || 
ro °° trsp post .הבהא | *] םיִנְבֶה | =5 81, 6 80 זז 
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 114 םירישה ריש 1 , 3

 ס  ּידָג ןיע יִמָרְכְּב יל יִדורָפָּפַה לכָשֶא+
 :םינוי ךיגיע יפי גה יתיעְר הפי ךַּגַהי

 :יהָנְנער ונשְרע"ףא יםיִעָנ ףָאי ידוד הָּפָי ָּנַהי6
 :םיִתּורְּב 'ּונָטיִחָר םיִזָרַא 'ּוניִּתַּב תורקול

 :םיִקְמַעָה תָנַשוש ןורָשַה תְָּצַבָח יִנֲאי 2
 :תֹונְבַה ןיּב יִתְנעַר ןִּכ .םיחוחה ןיּב הָנׁשוׁשְכי

 םיִנָּבַה ןיּב יִדֹח ןְּב רעיה יצעּב חּופַתְּכ
 :יִכְחָל קותָמ ֹויָרִּו יִּתְבַשְְויִּתְּמִח ולָצְב
 :הָבֲהֲא יֵלָע ֹולְגְַו ןיזה תיּבלֶא יִנַאיִבַה
 'םיִחּוּפַּתּב יָנּודְּפַר "תושישַאּב ייִנּוכְמְס5

 :ליִנָא הָבָהִא תלוח-יכי
 :יִנְקְּבַחִּת ֹוניִמיִו ישארֶל תַחְּת ולאמָש6

 הָדָשַה תיִלְיְִּב דא תֹואָבְצִּב םֶלָשּוְו תֹנְּב םֶכְתֶא יִתְעְַׁשִה
 ם יץֶּפְחֶּתַש דע יהָבַהַאָהתֶא ָרְרְשְּתיםָאְװוּוריִעְת-םַא

 אָב הזהה ידיה לוק
 :תֹוְעָבְנַה-לַע ץּפְקְמ .םיִרָהֲה"לַע למ
 יםיִלָיאָה רֶפָעְל וא יִבָצַל ידוד המוחי

 ּונְלְתְּכ רֶחֶא 'ּדָמוע הֶזהַּנִה

 :םיִכְרָחַהְְִמ ץיִצמ | תֹונלַחַהןמ ַתיִנְׁשִמ
 ְָכייִכְּו יִתָפָי 'יִתְנעַר כ יִמּוק יֵל רַמָאְו יוד הני
 :ּונָצְרְַּב] :דל יֵּדַלָה ףֶלֶח םֶשּגַה רָבָע וָתְּסַה הָגַהיִכיי
 עֶמְׁשנ רוִּתַה לּקְו יעיִגה ריַמְוַה תעי  ץֶרֶאַב ּוָאְרנ םיִנְצִּגַהי
 ַיָר ּונְתְנ ירָדָמְס וםיִנָפָנַהְו .ָהיֶנפ הָמְנֲח הָנֲאְּתַהי

 ס יִדָליִכְּו יִתפָי יִתְיְעַר 'יִכָל יִמּוק
 15 ?mcs dl | 16 *5 תג 65 ?dl || ל 6 0009106 9 קל S אפיצר ||

Cp2,ונטיחר, 1 6 0 ּוניִטיִהְר |  nonn MSS51 6 3 ונתיַּב | * 8 6  r7 
 3 ?MS יתדמָח | 41 ויִלַע | 5 * יִנָכְמִס | * 6 1, 8 תושישאָּב | < 1 יִנֶּפַ |

add, cf mtr et 5,8 | v7 m 05 14 1 םיחופתֶּב | <<  
 הדרשה תוליאב תונָּב םכתא יתעבשה
 ץפחתש דע הבהאה תא וריעת םא

sic Occ, Or THY, <65 || © prps9 55 81 6[ צ 17 | ל  | prpsc¥nnN7 *  
 חינשא | 5 prקs ץיצֶא | 10 == extra mtr (vel 12( | * 9 + יִתָני | 56+
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 םירישה ריש
CANTICUM CANTICORUM. 

 :הָמלָשָל רָשַא םיִריִשַה ריש י 1

 :ןַָמ ףיָרד םיבוטריִּכ והיפ תוקיִשֶּנַמ נקש
 :ףובהא תֹוָמלֲע בלע מש 'קכות ןֶמש יםיִבֹט ףךיִנֶמש חיל
 ףירדח לפה "ָנָאיִבָה | הָצּורנ יִיֵרֲחַא יִנָכָשֶמי

 :*ִךּובַהַא םיִרְׁשיֵמי ןַײמ יד "הָריִּכְזנ ָּךַּב הָחְמָשנְו הָליִגְנ
 םֶלשּוְִי תֹונְּב הָנאְנְו יִנֲא הָרוחְש5

 לש תוָעיִריִכ רד לֵהָא
 שָמָשה יִנְתַפְנָשַש .תַרּתְרַהְׁש נאש יִנֲאְרְּתלַא5

 יִלָש יִמְרִי םיִמְרְּכַהיתֶא הָרַטְנ יִנָמֶש יִּברֲחנ יא יְִּב
 :ייִּתְרֲטְנ אל]

 םיִרָהְצּב ץיִּגְרַת הָביֵא 'הָעְרִת הָכיֵא יֵׁשְפַנ הָבֲהָאַׁש יל הָדיְגַה
 ס ירח יִרְדִע לע "הָיְטעְּכ הָיָהֶא הָמְלש
 םיִׁשָנַּב הפיה ּךְל יעדת אָלְא
 :'םיִערָה תֹונָּכְׁשִמ לעי ךימיִרְג-תֶא ֵעֶרּו ןאצה יֵבָקעְּב ךְל"יִאצ

 :יִתְיעַר ךיִתיִמִּב העְרפ יֵבְכְרְּב יָתְסְסֶלפ
 :םיִזּורֲחַּב ךֶראָוצ םיִרֹוּתַּב למל אָ
 :ףֶסכַה תָֹקְנ םָע ָּךלהָשענ בֶהָז רוּת

 :וחיר ןַתְנ יִּדְרִנ ּבְסְמַּ למידע
 :ןילי ירָש ןיִּב יל יִדּהורַּמַה רצ

 שק 1, 56 8 | 2 *1יִנְשַנ | * 1 ףיּפ | קו 69 "לָכַמ ּיִנֶמָש ירו
+60 4° | Nרמvellpi exkevweév, 9 efusum;4,10 | ל ₪1 קרומ, 6  cfםיִמָשְּב  

 ףיִנָמְש ַחיֵרְל | 1 3 יִנָאיִבַה | 5 16 3 ףֶרדַח, sing etiam 6 / 4 קזק5 הָרְּבַשְנ |
(no?) | 6 add, cfmtr | 7**m cs al |5 1 םלש  | =e add; cfmtr 

vel 6 34 myo | 8 = add, cf mtr || g sic 006, Or ‘noo;הָיַטְעְּכ  [ b 
 קצקs יִתְסּוסְל | 12 1 זז ודרג.
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  AI,26—42,17בויא 1112

 ם = :ץַחָׁשיגְּבלְכלע ְלָמ אוה 'הָאְרי ַתָבָנלָכייתָא5
 :רמאיו הָוהְיתֶא בִּחֲא ןעיניי 2
 :להַמזִמ ְּךּמַמ רֶצביאלְ .לָּות לבי יִתְעְדְי :

 נפ ואל ןיִבֲא אלו יתד ןְָל *תְִַילָּהָצַע םילעמ הו יי
 :עֶרֲא אֶל :יִנָעיִדוהְו ףְלָאְׁשֲא רָב יִכְנָאְו אָנ"עַמְׁשי

 ְְתֶאָר יגיע הָתַעְו ְּךיִתעַמְׁש ןְזָאעמׁשל
 ס  :רָפֲאְו רַפֲעדלַע ייִּתְמֲחְנְו סָאָמָא ןְּכ"לַעפ
 הָוהְי רֶמאיַו בֹויֲא-לָא הלֲאָה םיִרְבְַּה-תֶא הָוהְי רָּבִּד רחא יהי
 ולא םָּתְרּבד אל יִּפ ךיער ינ יִנָשְבּו ל ָךְב יִפִא הָּרָח ֹנָמיִּתַה זפיִלֲא-לָא
 םיִליִא הָעְבָשְו םיִרפדהָעְבַש םֶכָלוִחַק הָתעְו :בּויִא יְִּבַעְּכ הָנֹוכְנ
 לָלַפְתִי יּדְבַע בויא] םֶכְדַעַּב הָלֹוע םתילעהְ בויִא יִבְבַעְ לֶאּוְּ
 םּתְרַּבד אָל יֿכ הָלְבְנ ל םֶכָמָע תושַע יתלבל אָׂשֲא ויָנְפ"םִא יִּ םכילע
 רצ יִחּושה בלבו יִנָמיִּתַה זֿפיִלָא וכלי :בזיא ְִּבַעְּ הָנוכְנ לא
 :בִּחֲא ינָּפִתֶא הָוהְי אשי הָוהְי םֶהיֵלֲא ךָבִד רָשאּכ ושעיו יִתְמָעְגַה

 -לֶכְ ןייתאדלכו אל ולא אב :הנשְל באל ראי
 לע ותא ומחניו ול דניו ֹותיֵבְּב חל ומְעיוֿכְכאיַ םיֵנָפְל ויִעְדי
 שיִאְו תַמא הָטישְק שיא לוני ויָלְע הָוהְי איִבַהרַשַא הַעְרָה"לְּכ

 וליהיג ּוָתְׁשאַרִמ בוא תיִרֲחאתֶא ּךְרִּב הותיניי :דָחֶא בָהָז םזְג
 ףָלֲאְו רֵקְּב דָמְציףָלֲאְו םיִלַמָג םיִפָלֲא תָשָשְו ןאצ ףָלֶא רֶׂשָע הָעְּבְ
 תַחֲאָה"םַׁש אָרקיַוי+ :תֹונָּב ׁשלָׁשְו םיָנָב הָנֲעְבַׁש יליַהְיְנ < :תֹונֹותֲא
 יִאָצְמְנ אלו :ךּופה ןרק תיִׁשיִלׁשַה םַשְו העיצק תיִנָשַה םֵׁשְו הָמיַמְי
 ּךותְּב הלֲחנ 'םֶהיִבִא 'םַהְל ןֵּתַי ץֶרָאהלֶכְּב בּויֲא תִוְבַּכ תֹוָפִי םיִשָנ
 -תֶא לאריו הָנָש יםיִעֵּבְרֲאְו הֶאַמ תאזדיִרֶחֶא בויא יו :'םֶהיַחֶ
 :יםיִמָי עבׂשו ןָקָז בויִא תמוז :תוְרד הָעְבְַא 'ויִנָב ינְּבתֶאְו לינְב
,yTתVrs26 51 ותא | *1אָריַי | 516 686? ץרָש | 0ק 42 + צ 6 | 2516 0  
 % תעדי || ל 16 6 הָמּואָמ | 3 <* add ex 38,2 | ? ins 6 119% °° 8 םיִלָמְּב |

et 16 6 (€rdknv) DON (3 sz/ed0) et ins antea,6 רפע-לע  v4 add || 6 * conjg 

g 1 6 ml 155 8155 ויכ) | ל 1 ילע |  (ml:מַה | 7 1 יִלָע | 841 םא  m cs, 
 'צו | זס * א תיִבש, 0 תּו-- || * 1 ויִעַר | צצ :מ5 6 315% 76 6 ותשיו et dl c 6 םחל
 ותיבב ('בב I3 ft forma mixta ex | (2MSSKen< ]2ב₪ )= 7<>2) et הָעְבש
 sic 111155( | 14 1 ft) הָמומִי | 15 * 1 6 2MSSKe 630 ּואצ-- | * 5 ןהל

én EZndev6 56 ח6עז0  et postea5155 ןהיבא, 31155 ןהיחא | 16 * 6 70  

 240 (6%55 248) | ל K אְרִיַו | < גם5 ? םֶהיֵנְבּו | 177 6 +4



1-75 19 IIII 

 :ֹוָּכָרע יָחְו יתורובג-'רבדו יויַָּב יׁשיִרֲחֲאדיאלי
 :אֹוְבְי יִמ וגס לתָכְּב ֹושּובְל ינְּפ הָלְג"יִמ

 :הָמיִא ויגש תֹוביִבְס ַחָּתִפ יִמ ויָנְפ יֵתְלד"
 :'רָצ םֶתֹוח רוגָסי םיֶננָמ יֵקיפַא האג

 :םֶהיִגיִב אְבְיאְל ַחּורְו ּושגִי דָחֶאְּב דָחֶא
 :ּודָרְּפְתִי אלְ כלת ּוקָּבְדִי היִחֲאְּב-שיָאפ

 :רַתְׁש"יֵּפעְפעְּכ ויָניֵעְו רֹוֲא לָהּ ויָתְשיִמָע
 :ּוטְלַמְתַי שא ידי . וכלה ייל וימי

 :ןְמְנַאְו חּוָפְנ דּוְדְכ ןַשָע אצָי ויריִחְּנַמיי
 :אָצְי ויִּפְמ בהל| טָהַלִּת םיִלָחִג שפני

 :*הָבָאְד 'ץּודֶת ונפלו וע ןילָי וראָוצְבא

 :ימומּוּב וילע קיש ייקבָד חשב למי
 :תיִּתְחַּת חלְפְּכ יקּוצְיְו ןְבָאומְּי קּוצָי ובל

 :'ואָטַחְתִי םִרָבְׁשִמ םיִלֲא ּורּוְָי *ותָשָמיל

 :יהָיְרְׁשְו 'עָפִמ תיִנֲח .םּקְ יִלָּב בֶרָח יּוהגישמיל
 :הָשּוחְנ ןובקר ץֶעָל .לורב ןֶבָתְל בָשחְיי

 :עלק"יִנָבא ולּוכְפָהְב שקל תׁשְקהְב ונָתיִרְבְנְאְלְיי
 :ןוךיּכ שעל קַחְׂשְו חָתֹות 'ָּבְשָחָנ ישי

 :טיִט"'ילע ץּורָח רַּפרַ שֶרָח ידו יויִתְחַתִי
 :הָחָקְרַמּכ םיִשָי םי הָלּוצִמ ריֵּפַּכ ַתיִּתְריפ

 :*הָביִׂשְל םִוָהְּת יבׁשֲחַי יביִתְנ רואי ףןיִרֶחַא
 ;תֶחְיִלְבל ושַעָה יולָשמ רַפֲע"לַעדןיִא*5

prpsידע | 5  prpsשּדַחְי | <  Siv4 cum 4r,1—3 conjg, 1 ftל  | Qe yb3  
cf | 5 lcןוה, דוה  alליֵחְו;  pps1תֶרּובְג | 12;  ppsשירחא || <  sed cfרד  

 6 (0wpuxog) דגירס || 6 5 ויפ | 7 = 1c 6 הג | 1c** 6 רצ םַתֹוח ורגס | 81
 חובו | ץפ MSKen 34 6%8(, dl(Var)< | זס 11תַש-- || zr 30 וטהלי | r2 1c gv םֶגאָו

(arwheia)13 16 6 1155 'ִגַּכ | + 16 5 60 ץּורַּת | 6  || dittogr)ן ) 

dl )₪1( | * dl (Van)ל 1 6 6 ּוקּבִד | = >8(*6) 1 | 16 ==  | dbןוּדַבַא | 15 =  
 17 * =I 11MSSXתאשמ )= ותא vel 1תַאְשמ) || * קזקs ?) םיִלָב 6( <;1 םיִלָא 4%
 vel םיִליֵא (duces || * prps D ירְּבָשִמ ft 1 ;מִשְׁכָּרִיvel D םיִרבְג ויָּנָשָמ | 16 8

fitהִיָרְׁשְו | 1  dub; 5 NW | 1ftשת | ל  GYותְחִי | 18 51 6 5  
et postea wnתָחַה  sזקp1 ול בֵׁשְחָנ | 22 * * || (j dittogr) | 21 *1 6 6 poבקר  

prps )ר= |? n23 1 םישי | 24 * 6  | incert; fit crrp605 || ל-ל  . 
 רואי | < קק וביתְנ | %1 5+6 3 בשתי | < 6 הָיִבְשְל 0 8+ הָליִבְׁשְל, 5 הָׁשְּבִיל;

 קזקפ 0) 1תְבָשְל | 25 * 1 6 6 ולָשִמ | *> 1 תיַח 'לעבל.



IIIO בויא 40,14—41,3 

 ְְגיִמְיְךְל עָשותדיכ ָּךָֹוא ינָאדסְנו+
 :לכאי רֶקְבּכ ריִצָח ְַּמע יְתיִׂשְע"רְׁשֲא' תֹומֲהְב אָניהָּנַהיצ

 :וְגמב יִריִרָשַּב ונֹואָו ויָנְתָמְב וחכ אָגְהְּנַהי
 :ױגָרׂשְי ודחפ" ידי וָרָאומָב וכָנז ץפְחִנז

 :לֶזְרּב ליִטְמּכ ויָמְרנ הָׁשְֲחְנ יקיפא ויָמְצַעי

 :לַחָנייֵבְרע ּוהָּבסִי ֹוָלְלִצ 'םיִלָאְצ ּוהְְּסְי
 :היִּפ-לָאןרַחיִנויכ חטְבו דוּפְְי אָלרֶהָב יקשה

 :ףָא-יבָקְנְי םיִשְקְמְּב ּונָחקִי "יניב
 :ונׂשְל 'ֵעיִקְׁשּת לֶבָחְבּו .הָבַחְּב ןָתְיל ךֶׁשְמתייצ

 זוחל קת 'חוחְבּו ייֲִּאְּב ףָמְנַא םיִשְתַה
 :תֹוכַר ףיִלֶא רבא | םיֶנּנֲחַּת ךיִלַא הָּבְריִהז

 :םָלוע דֶבֲעְל ּנָחקִּת ףּמִע תיָרְּב תָרְכיֲה5
 :ְיִתֹרעֶנְל ונְרְׁשְקִתְו רוָּפַַּכ וְּקחׂשִתְהִפ

 :ףסות-לא הָמָחָלִמ רֶכָז ַּפּכ וילָעיסיִשי
 לִי "ויִאְרַמדילֶא 'טָנֲה .הָבָזְכִנ "ּתְלַחְּתהי 1

 :בָעוְתַי ִנְפְל אוה יָמּו יונְריעְי יִּכ יִֶזְכַא-אְליי
 :יאּוהדילי םִיַמְׁשַהלְּכ תַחָּת יםָלׁשאַו ייִנמיִדְקַה יִמּי

15 ~°>6 etdl | 17 17 --ויד rg *16 6 rerompévo (yn | ל 1 שגי 

prps @)רעשי || ©  )@ prps2( ילגבי | <  crrp || * prps°1וָרֵבֲח | 20 <>  || wl)צו  
pnw | > cig fitc v 21|| 22 = prps ?) ,צק קשp * 23 | םיִצּוצָעְב ְךֹסו a1 0( ;עֶקְׁשי 
1 6 Gyew. || ל 1ראי || = trsp ante 24 et ins postea ' | 24 * (prps )ויִנשִב 61 | 
b 1 ft rap | ¢ 1 ופא || 25 * ins ft ףַא (cf24 qN), vel 1 תֶה' (sic 15% 57) | 

kpikov |וָנָשְל | 26 3 6  wincire (cf linguam samarit), prps (?) WP || * prpsל =  

5 3 Hier ויִפְּב | 5 80155*5 mal | 29 6+ ש6ח6ק טזכסטס6סצ = םיִנְָעְיַּכ cf 
 Thr 4,3; 5 +יַמיל; וג + הָנֹויַּכ | 30 *16+ םיִרָחְס ₪[ [₪ 2338 | * 6 יִנְּב |36

miwrév | > 6 6 rAoiois | 5 0 DT | Cp 4r, 1 * (ft) Msn 3% 8 GR; 
4MSSKe= יִת-- || ל al ה (dittogr)|| 5 £8 b || % prps 1אָרמ | SEQ: f° | 

 2 ** ;dub כז רפי אל, 41 ?) רֶז ךֶאְלַמ | *16 א ּונְריִעְי צו ונְררועי : 0 ונְרּועי
 61155 ינריעי || < 1 ft 6 271155 MSS ויָנ-- | 3 *1 זמ-- | 16 6 םלשינ | < ]

 אּוה אל 61 דָחֶא אל.



3 ₪ 19 

 :הָמְעַר וָראָוצ שיִבָלַתַה הָרּובְּג ספל ןְּתַתָה
 :יהָמיִא ָהֲחַני דֹוָה הָּבְרָּ ּגׁשיִעְרֲתֶה

 :קָׁשָג-תארָקְל אי "חב ׂשישיְו קָמעְב יוָרְפְחִי
 :בָרָח"יֵגְפִמ בּושדאָלְו תֶחַי אָלְו דחפְל קָתׂשִיי

 :ןדיִכְו תיִנֲח בֵהָל יהְָּׁשַא הָנָרתי ויָלע
 :רָפּוׁש ילָקיִּכ ימאי אָלְו ץֶרָא"אָּמנְי זָגְרְו ׁשֲעְרְּבצ

 םיִרָש םער הַמָחְלַמ ַחיִרְי קּוחָרְמְו חֶאָה רמאיורֶפש יִרְב5
 :הָעּורְתּ]) = ןֶמיִתְל ָפנְּכ שְֶפִי ץֶגירָבֲאי ךְתְניִִּמַה

 :רנק םיִרָי 'יִכְו "רֶׁשָנ היְִּנַי ְיֵפ"לַעדםָאיז
 :הָדּוצְמּו עַלָסןָשִלע ןְגלְתְיו שי עלָסייצ

 :ּוטיִּבִי ויגיע קזחרמל לָכָא-רַפֲח םֶׁשֲמַי
 ס = ואּוִה םָש םיִלָלֲח רֶׁשֲאבּו םֶדיועְלְַי וָחרְפֲאְ
 :רַמאו בויאדתֶא הָוהְי ןעיויי 0

 ס | הָנְנִעְי ַתֹולֲא חיִכומ רּוָסִי ישע ברה?
 :רמאיו הֶוהְיתֶא בויא ןעיו 3

 :יִפִדומל יִּתְמׂש יִדָי :ָּךְבישא הָמ יִתְלַק ןֵה
 סם :ףיסוא אָלְו םִיּתְשּו הָנֲעא אָלְו יִתְרִַּּב תֶחַא

 :רַמאָיַנ הָרָעְסּונמ ביאה תֶא הָוהְיְַעְיַנ
 :יִנָעיִדּוהְו ףְלֶאְשִא  ךיִצְלח ירָבְגְכ אָנירָא
 :קָּרצִּת ןעֶמְל ינעישרמ יִטּפָשַמ רפת ףַאה*

 :םעְרְת ּוהָמּכ לוקְבּו ְךָכולֲאְּכ עורֶזדַאְו
 :שָּבְלִת רֶדָחְו דֹוָהְו .ּהבְגְו ןֹואְנ אָנְהַדָעי

 :ּוהָליּפָשַהְו הָאּגלָכ 'הֶאְו ךָפַא "תובע ץַפָהי
 :יםֶתְתַת םיִעׁשְר "ךְרֶהְ ּוהָעיִנְכַה 'הָאּגהלָכ יהָאְריי

 :ןוְמָמַּב שוָבַח םֶהיִנָּפ דַחָי רָפְעַּב םֶגֶמְטי
sed 1 prb 48 |הָמָיִא הָרָחִבנ  prpsהמ{ | 20 *°  IQ 6705 ypapouevov; 1 fit 

(cf 6 Bagiiei8 תַחפְל  conjgc Gc NY. | 22 16 3MSSל  || NIB!21 516 630  

a1( :מ5 ליִאָמְׂשִי אל) e+תחפ ג הָחָפְ) | 23 = 1? 'שאה ןֹרָּת | 24 * זק ןיִמיִי ] 
(dittogr) | °° conjg49,16( || ל 61  )g1055 ex Jerעַנָמִי () | ל-ל 1לוקְּב | 27 *= 61  

 c ףיפ | 28 = dl (Var ad עלס"ןש) et conjg ןנלתיו 6 עלס-ןש-לע | 30 1 6
Cp 40, vr >MSKe= 43 P(x) frt dl | 5 1 JW; cig 40,2--5 6ועְלעלי |  AES 

trsp post42,25 383=7 6 61 | * ]1 רבָנְכ | 8--14 qq | v6=38,r etdl | vy 
et dl (cf 12) | 5 dlic8MSSKX= 6 | 12 *<6 et dl? |4ס22 || זז < 8 'ע | * >6  

 | ַהבֶג =vel Tl cf 6 | > 15MSSK ַאָע 'כה | 5% ּךדָהְו (4 ךכד), קrקצ ףדהו |

 5 6 rapaxpfiua = 41 ? vel = םאָתֶפ ?, prps םֶּתְחּתִמ vel ּךיִּתְחַּה.



 1108 בויא 39,18—38,36

 :הָניִב 'ינְכׂשל ןֵתָניִמ ומ הַמְכָח 'תוחָטּב תש-יַמ
 :ביִכָשְי יִמ םיִמָש לְבנְו הָמְכֲחְּב םיִמָתְׁש רפֿסְריִמז
 ּקְָדְי םיִבָנְרּו קול רֶפָע תק

 :אָלמּת םיִריִפְכ תֶיַחְו ףרֵמ איֵכָלל דּוצְתַהְי
 :בָרָא-ומְל יהָכְּפַב ּוָבׁשִי יתְנועְב וחשב

 :לֶכָאיִלְבל ּועְתי ּענׁשִי לָאדלָא וְָלְו-יכ : וָיִצ ברל ןיִכְי ימי
 רֵמָׁשִּת תֹלְיַא ללח | עלָסילעי תֶרָ 'תע יִתְעְדָיַהי 9
 :הָנּתְדל תע תלי הָנאָלמְּת םיָחָרָי רוס

 :הָנחַלְׁשְת םֶהיֵלְבָח הָנְחְלִּפִת ןיִדְלַי הָנְעְַכת
 :ומָכ ּובָשאלְו ואי רבב ּוְּבְרו םָהיֵנְב יוָמְלְחיַ

 חָּתִפ יִמ דורָע תֹורְפְמּו יִשְפְח אָרְּפ חֶלֶש-יִמ
 :הָחַלְמ ויָתֹונְכְׁשִמּו ֹוָתיֵב הָבָרְע יִּתְמׂש"רַׁשַא

 :עֶמְׁשִי אֵל שגונ תֹאְׁשִת הירק ןומהל קַתְׂשִיַ
 :שורדי קְילְּכ רָחַאְו ּוהֲעְרִמ םיָרָה רות

 :ףֶסּובַאדלע ןיִלְי-םַא ְּךֶרֶבָע םיִר הָבאְיֲהַ
 ְיָרֲחַא 'םיִקְמִע דָּדׂשִסַא .לותבע םֶלָתְּב םיִריירׁשְקְתַה יי

 ְָעיֵנְי וילא בֹועֵתְו .וחפ בֵריִּכ וּבדחַטְבִתַהיי
 :ףְסֶאְי ךְְרִנְו 'ךערז יבוש וב ןיִמֲאֵתַה

 :הָצְֹו יהָדיִסֲח הְבָא-מִא | 'הָסָכֲעַג יםִנְנְריףנְכיפ
 :םמחְּת רַפָעדלעְו ָהיֶצַּב ץֶרֶאְל בוֲעֵתִכי

 :ָהׁשּודְת הָרָשַה תָיַחְו ָתָרּוזְּת ֶָר"יֵּכ חַּכְׁשִּתפ
 :דַחָפיִלְּב ּהָעיִנְי קיִרְל :ּהָכייאְלְל ָךיֵנְּב יחישקַה<

 :הָגיִּגַּב ּהָל קלֲח"אְלְו הָמְכָח הָֹלֲא ּהָשַהיִכז
 :ֹוְבָכְרלּו סופל קחְשִּת 'איָרְמַּת 'םוָרְמּב יתַעָבי

36 * inc | ל inc; prps אָסָּכִל ) | 37 prps שרֶפִי; רֶּפְשַי ? | 38 1? formam a 
  | Cp 39,111םֶתונועמַב | * 15 ךְֶבֶּסב | 4:1 ₪ ועְפִי  | 40*1c 6קצב

ft דיה | ל' ? dl (dittogr), nisi praefers NN pr תדל תע | 21? תדעו | 
3 41? )g(; 31 ןהידלי < םהילבח invers; 111155*5 ןה-- | 4 1? ּולָמְגי cf 
Jes 18,5 || °° >6°(&)3 || 8 1 6 064 רּותָי | זס *= 1 תבע ֹוקְנֲעְּב cf 63; קָנע = 
collum cf aram NPJY | Plc 6 (Gov atdAakag) (םיִמָלְּת ףיִמָלְּת cf 6 8 

  et postea JJ (acc loci) velל 1 ְךַעְרְו | [ 0 JWז2 51 % 6 בּושַי; | 5 6
 | ל 1 ₪ הָסָלְקִנ | 1 5% הָרְלַסֲח ||  43צמ cf Tהָנְרֹג ץeו 'רגל | ז3 *1 םיִנֲעַי

 םֶחָנִת | 16 * 1 6 255*= 'ִקָּפ | * 1 אלכ | 18 * 1 תֶעַּכ | ל 1 םירמ אב, גו 1 14
  rpag.; 1 ft VOR; v 13--18 <6%)8(, 1ץורמּב || < 6ח.



481-350 IOB Iro7 

 :ףולג ואגב תיִשָי 'אָפּו ףיסת אָלְו יאֹובָת הָפְ-דִע רמאְויי
 :וְמְקְמ 'רחש ַהָתְעַר רב יִתינִצ ְףיֵמיִמֲה יי
 :הָנמִמ םילָשְר ורעְגיַו ץֵרָאָה תֹוְנכְּב זחֶאְל יי

 שובל וָמְּכ ּובָצִיִתְיְו םָתֹוח רֶמָחְּכ ףךּפַהְתִתִיי
 פ  ורְבָשִּת הָמְר ער םֶרוא םילשְרִמ עני

 תה םוהְּת רֶקַחְבּו םִיייַכְבנירֲע ָתאָבָה 6
 :להֶאְרִת תֶוָמְלַצ "ירעשו תַוָמדירעש ל יָלְגנֲה יז

 :*הָלב ָתְעַרְי-סַא דָּגַה ץֶרָאיבֲחַריידַע ּתְננּבְתַה

 :ְמּוקְמ היא ךשח רִאדןָכְׁשי ךֵרַָה האפ
 :ֹותיֵּב תֹוביִתְנ ןיִבִת יכְו וּבָא ונחת כ
 :םיִבַרְךימָי רַפְסַמּו דלות זָאיּכ ָתְעַדי=י

 :הָאְרִּת דָרֶּב תֹרְצֹוִאְו גָלָׁש תָרְצָאלָא ָתאָבֲה =
 :הָמֲחְלַמּו בָרְק םְֹל רֶצ"תָעְל יִּתְכֹשֲח רֶׁשֲא

 זץ 'םידק יפי "רוט קלי יורה היא
 :תולק זיזחל רו הָכְעִּת ףֶסשל גְלְפימי5

 :וְּב םֶדָאאָל רֶּבְדִמ שיאדאל ץֶרָאדלע ריִטְמַה5
 :אָשַד אָּצַמ ַיִמְצַהְלּו הָאשְמּו האש עיִּבָשַהְל
 :לָמ"יֵלְנָא דילוהדיִמ וא בָא רֶטֶמְלישיַהי*

 :ודְלְי ימ םִיַמָׁש רַפְכּו חרקה אָצְי יִמ ןָסְבַמ
 :ּודְּכִלְתִי םוהָּת יִנְּפּו ּואָבִחְתִי םִיַמ ןֶבָאְּבפ

 ַחַּתַפִּת ליִסֶּכ יתוָכְשְמוא הָמיִּכ "תונדעמ רֶׁשְקְתה
 :יםֲחְנַת ָהיִנְּב-לַע ישֹוֲעְו ותְעְּב תוָרִמ איִצֹתָה

 :ץֶרָאב ּורמְשִמ םישָיִַא םִָמָׁש תוקָח עַד
 ָָּפַכְּת םִיַמתעְּפְׁשְו לוק בֵעָל םיִרָתַה

 :ּונָגַה ּךֶל ּורֶמאָיְו .וכליו םיִקרַ הלָשָתַה5
rr * dl (m cs), al dl ףיסת אלו | 1 הכְב (cf 6 ג 060018( || 

 < ] 'אָג תַבָשָי צו תיּבׁשִי ('אג cf 6) | ז2 ** 6 יִתיִָצְמְמַה | = ס 'ַשַה תעּדי;
 ן6%'ש [ה] עדי | 13 sic 41 (ע 4 2 ft || )suspens); prps DQ 6 עַבַּצתְ

vel pn]; al 1 48 et postea שובל ומכ | 15 cf 13 | זָד *1 85 6 GW] 
ante 21 |6 ְּףֶאָר | 18 *1 ? לע = לֶא | ל 16 6 (ח60מ) הָמַכ; פק 16--18  ? 

 9 ?al ה | 20 *] 'חֶּנִת | ל 1:ןיְבְת = ּונָאיִבְת | 22 קצת יִרָצאְו | 24 * ₪1 6
 5 ה | 16 6 (réxvn) רiטיק | < 65 ץֶפִי | ] קצקs םירק | 7 | הָיִצִמ | צ 28 |?

(Var?) | 30 * invers ?; pr אבחתי! al ּגאָּמַחְתִי 4 הֶאְמְח) | בז * prps 

 תודנעמ | 5 6ח. צpag.; 1 תורסמ ? | 32 * 6199 | ל 1? םֶחַנְת | 33 1 'דיַה |
 34 lc 6 (0ח06000610( (Gov ָךָנָעֶת



 1106 בויא 38,10—37,13

 :יהָצְרֶא לבת ינּדלע ו"םָּוצְי רֶׁשֲא לכ יםלֲעַפְל
 :והָאצִמִ דָסַחְלמִא וצְרֲאְל- םָאי טְבׁשְליס םָאוצ

 :לא תֹלְפנ ְגּבְתַה דמע בויא תאְז הָניְזאַהצ
 :ֹונְנע רֹוא עיפוהְ יםהילע ּהולֶא -םשְּב עַדַתַה 5

 :"םיִעד םיִמַּת תּואְלְפִמ בָעְיַשְלּפִמְדלע יעַדָתֲה 56

 :םורְרִמ ץֶרָא טְְׁשַהְּב םיִמַח ְָּדְנְגרֶׁשַא יז
 :קָצּומ יִאְרּכ םיִקָזֲח םיִקָחְׁשִל ומַע עיקְרִתִי*
 :ּךָשָחיִנְפִמ רעב אל ול רמאָג"המ ּונַעיִדוהיפ

 :עֶכְבי יִכ שיא רַמָאזַא רבא יּכ ֹל"ירַפְמיַה>
 םיִקְחְׁשַּב אּוה ריִהְּב רוא ּואָר אלו הָּתַעְוַי

 הָתֶאְי יבֲהָז ןופְצֶמ"* ֹ:םָרֲחְמּתְו הרבָע חור
 ּוהָנאָצְמ"אל ירש | :דֹוָה 'אְרְוְנ הּולַא-לע
 :הָגעֶי אָל הָקְדְצבְרְו טָּפְׁשִמּו כאיש

 פ ובָליִמְכַחלְּכ הָאְרִיאָל .םיִשָנִא ּוהּוִארְי ןכָכי
 :רַמאיַו יהָרָעְּסַה נמי בזיאד תֶא היהְיעיויו 8

 :תַעָדייִלּב ןילמְב הצע ךישְחַמּו הָנ יַמ
 :יִנָעיִדוהְו יְֲאְׁשִאְו ּךיצָלֲח יִרָבְגְכ אָגרֶזָא

 :הָניִב תְעְדְידָא דַגַה ץֶרָא"יִדְסיְּב תיִיָה הָפיִאי
 וכ ָהיִלָע הַטְניִמ ומ עדת יִּכ ָהיִִּמְמ םָשְיִמ

 :הָתְנּפ ןְבַא הָרְיְיִמ ֹוֵא ּעָּבְטָה ָהיִנְדִא המלל
 :םיִהְלֲא יִגְּבלְּכ ועיר רב יִבְכוָּכ דַחָיד ןֶרֶב

 :אצִי םָחָרַמ דחיִנְּב םָי 'םיִתְלְדַּב דסי
 ותלת לרע וׁשְבְל ןָנָע יַמּוׂשְּבִפ

roםִָתָלְדּו חיִרְּב םיִׂשָאָ ייקח ויל ירָבָשֶאְ : 
r2 °1 bp? et conjg 6 ִַרשא" לָּכָמ [5] | %1 ּוהּו 1 5 1 6 3 Nאַךצ; prps 

 | ּוהָציִר | ל פז ּוהָאְצִי  )dup( 661 ftםָא  dlונֹצְרָּכ | 13 ** קrקפ הֶרָאָמְלְו;
 | הָאְדְתַה קז עדתה  1? 8; ¥ aliter | 6 ftדמע | 15 6 ויִלעפ לא 1 14

 םיער ו תולפמ םֹואָתַּפ: )] prps cfG(eEaicia 56 rriuaro rovnpdv[' 1/1555 5535ל-ל
  69 | v 18 trsp frt ante var || 10 1 6 ca 21155 5םעְרַמ םֹוהָּת ליִּפַמ

 רַהָּב  65 || 21 = ,,00scurus" a'די  |  prpsרוסיַה  | 20 * prpsסז* יִנָע--
obscurare (sic etiam in lingua syr) | 22 * 1 רהו | 5 1 ₪ הָארַנ | 23 1 6 8 בר' 

et trsp דצ 'רו' post ַחּכ et conjg טפשמו 6 הנעי אל | 241 6 6 'אָרִי | Cp 38, 
 | רוּבְגכ  564-944 | * sic 8 (418 Dp); 1 6 QD | 4 * 1 6 15% 38ד

5 al 6 ca 601195 39 ו | 8 * 9 (ףש) ימ0ו) | ל 1 ft תֶדְלַּב רֶכְס | זס * קו 
 רּכָשֶאְו = רכסאו; 1 64 רטָשָאְו 6 6060ףש 6 | * 63 קוח; prps ? קח.



30,27—37,12 18 15 

 :ְֶּאְל רָמְמ יקי יםימדיִפְמְנ עֶרנְי בז
 :יבָר םֶדֶמי ילע ּופַעְרִי םיִקָתָׁש יקויררְשַא

 :ותְּכְס 'תואָשִּת | בֶע-יֵׂשְְפִמ ןיִבְנְיא ףָאיפ
 :הָפּכ 'םָיַה יִשְרָשְו" ֹוא ויְָע שֶרְפְַהְי

 :ריִבְכַמְל לֶכֲאְּתְ םיָמע ןיִכָי םֶביכי
 :יעינַתַמְב יָהיָלָע וצי רֹוָא"הִָּכ םִֵּכ"לַעיי

 :'הלועדלַע יףָא יהָנְקִמ יור וָכָע ריי

 :ץֶרָאָה תֹוִמְנּכ"לַע וואו ּוהָרְׁשִי םִיַמָׁשַה"לָּכ"תַחּת
 נאג לָקְּב םעְרַי ילוק"נַאְשיווירֲחאּ

 :ולוק עַמָשְויִּכ "סקי אָלְו
 :עָדְג אָלְו תולדג הָשע תֹוָאָלְפַנ "ולוקּב לא םעֶרי'

 :ןְְׁשִת ָהיִתנוֶעְמְבּו :בֶרָאדומְב הָיַח אֹוָבָת
 :הָרְק יםיִרזְמִמּו הָפּוס אוב ירָדָחַה"ןְמ

 :קָעּומְּב םִיַמ בָחְרְו חרת לא- תַמְשָּנַמ
 :וךוא ךגע ץיֿפָי בע יֵחיָרְטִי ייֵרְּב"ףאיי

 וָתלּוְבֲחַתְב ּךְפַהְתִמ ויתובְסֶמ אּוָהְויי
  et antea!דאנל  | * prps 'ND; alקוי  velקזי  prpsםִיָמ םיִפָטְנ | ל 1 = 27
  | ? 6םיָקְו || 28 1? ולי | ל =? םיִביִבְר | 291 5 יִמּו  cfוקזי

  || 30 °1c © (n wén [pro now N3])הוש  || °1c 0 (igérnro) formam aישלפמ
 (ארטימ) ּודיִא | * 1 םיִרָה יֵׁשאָרְו | בז 1 ןּוזָי 26/ | 32 == קזק םֵּלַפְי ףַּכילע 6

 | 0/5 frt DY 6 Pל 1 עָנֶפְמְב | 33 * = אש ||  cf 15 25,29והעלקיו רואָה
 הֶלְוִע, 3 לוע; 1 הלועְלע = א  | * = ra 6 || 5 \056אנקמ, 1 5% אָרְק 6 *
stas eius (pr (הלוע"לע neohebr | Cp 37, ** prps Nל | ל 3 137, + 

  2015599ְךֶּבַל | 216 053* עַמַׁש | 3 = לֶא | 4 51 6 9**155)2 לוק || ל
 | לַא ונָארְי  | 5 = Var ad 4b; 1 ftם | בקעי)  (cfוויִּפַמ  cf 6 | > prpsבָּכעו

6 * 1 ft הַר | ל 1 רַטַמּו םָשְג e: 41 ;תורטמ 'גו | = 1 זע + עת a 
 םיִשָנָא | 9 * וג?  vel:ופרע | 7 *1 דעָּב | ל 5 ₪ | < 1 6 8 שונָא

  1ה גמte רדח | ל קrps 0) םיִוָזִמִמּו | זס 1 6 296 ןּפָי | זז  e dlןְמיַת
ft קֶרֶּב: ג דָרָּב | ל 1 ft חַרַטְי groecié | 5 1 6 15195 08% ןy | 
 1 0ותל--,  | * Kךפהתמ  ante vel post:מ5 ּךְלַהְתִי  a1ג5 בָבוסי, 8

 ויָתְל--.



 4 בויא 26—36,4

 ְָמִע תועד םיִמָּת כמ רֵקׁש-אְל םנְמֲאיִי
 עַשְר הָיַחְי-אְלֿפ :'בל חָּכ ריֵּבַכ סָאָמי יאָלְו ריִּבַּכ י לֵאדָהפ

 יויניע קיִַּצִמ ערגידאלל :ןתִי םיִיָנַע טַּפְׁשִמּו
 :ּוהָּבְגיַ = םֶביִשיַו אָּפִּכַל םיִכְלְמתֶאְו

 :יִנעְִלְבַחְּבןּדְכְל יב םיִרּסֲא-אְ
 :ּורָּבַנְתי יִּכ םָהיֵעְׁשִפֹו םֶכְעַּפ םֶהָל גי

 :"םיִמיִעַָּב | :ןָאמ ןּוכּושי"יִּכ רמאמ רומל םֶנְזֶא לוט
 םֶהיִנָשּ" = בוטּב םֶהיִמָי ּולַכָי = ּודְבַעַיְו ּועֲמְׁשִיד םֶאיי

 :תַעָד יִלָבְּב ועוגיו ּורָבעי יחַלָשְּב ּעָמְשְי אָלְָאְי

 ור יִכ שי אל ףָא מישו בליני
 :"םיִשְדְקּב םֶתְיַחְו םֵׁשְפַנ רעָנַב יתָמָּתִי

 :םֶנזֶא ץחקב לֶגיְו .ָיָעְב יֵנָע ץלמייפ
 רָציּפְמ'ָךֶתיִסַה "ףַאְוי

 :ןָשָד אַלָמ ְנֲתְלַׁש תחנְו יִהיִּתְחִפ קצּומ"אָל בחר
 :'ּוכְמְתִי טּפְׁשִמּו יד ָתָלָמ עָשְרְריְִויז

 :ָּךְטילא רָפֹכ"בְרְו 'קפָשְב ךְתיִסְוְּפ יהָמֲחיכייא
 :ַחְכְדיִעְמַאמ לכו רַעְב אל ףעּוש ּךֶרעְיַהיי

 :םֶתִחִת םיִמע תֹוָלעְל הָלְיַלַה ףָאְשתלַא=י
 :יִנָעַמ ְתְרַחְּב הֶזלַע יִּכ ןואדלֶא ןֵפַּת-לַא רֶמָשַהְיי

 :*הָרֹומ ּוהָמָכ יִמ ֹוָחֹכְּב יביִנָשַי לָאןֶה

 :הְָוע ָתְלַעָּפ רֿמָארמּו כר ויל דקר
 :םישנא ּוררש רֶׁשֲא ולעפ איִנָשַתִדיִּכ רכז

 :קוִחְרַמ טיֵּבִ שונָא ובדּוזַח םֶרֲאלכ
 :רקחדאלו וינָש רפְסִמ עֶדנ אלו אנש לֶאְרַהְי*

 5 55 ad זVa( dl בל ,; ריבכ) | ל-ל 61 חפ 61 בל דָבְּכ 6 cסמ;ָש 6 סאמי |
 7 51 גיד 64 36155 + וָנֲעַמ קֶדַצ | ל 1 םָאו | rz: * ca 701155 'בי | ל-ל 1
 ?mtr cs | 12 5 dl | ל cf 33,18 | 13 prps ומישי; 14 || 14 * 181559 תּומָּת |
 ל 6 'קכ | 1516 9 il | 16 31 ָּתַאְו | יפה [et trsp buc AJ תר

etטגס | "1 כָמְת ) *aךיִמחה, ו ףףִּתִחַה | 77  sticho sq | ° prps6  
 antea bi || 18 * prps (?) הָמֲתְ 21 ?) הָּמַחיָּכ vel nbn; dl 64 יכ 1
 הַמֲח | * קזקפ 2) קָּפְׂשִמ; 41 6+ ב | : 15+ ףעשי. 10 ְַּהֵש ₪ ול |

dittogr?) | * 6 duvdorns (NI):ב ) fit XY211 הָלְוֵע | 22 51  | v 20 crrp 
v 26 dl (add).1? 4 |  
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 יִתְסַאְמ"יִּכ ויהָנָמְלְשְי טעמה 5
 :רּבד תעדְיהמּו יִנֲא-אלָו רֶחְבִת הָתַאי

 :יל עמש םָכָח רֶבגְו יל ּורְמאְי בֶבֵל ישְנַאּ
 :ליִכָשַהְב אָל ויָבְּו רָּבְַי תעֶדְבאָל בָא

 :ןָא-יׁשְנַאְּב תֹבׁשִת-לע /חצְנדדע בָא 'ןָחְבִי "יבא
 ויִרָמַא יבָריְו יקּפְסי וניניבי עַשָּפ ותאָטַחְדלַע ףיַסֹי כז

 סלק[ :רמאיו ּוהיִלֲא ןעיני 9

 :לָאמ יקנצ ְתְרַמֲא טַּפְׁשַמַל תְבָשָח תאֹוֲה
 :יִתאָטַחְמ ליא-הָמ ּךֶל"ןְְסִי-המ רַמאָתיכ

 :ךמע ףיעְר"תאְו ןילמ ְּךְביִׁשֲא ינאי
 :ָךמִמ ּוהְבְג םיִקָתַׁש רּוָשְו הָאְרּו םִימָש טה

éיול"הׂשֲעַת-המ ךיִעָשְפ גרו "וָּב"לעְפִת-המ תאָטָחםָא: 
 :חַקִי דימה וא ולָתתדהמ ָתָקַרצ-םָאז

 :"ּךֶתְקְדצ םֶדָמְְבְלו ּףֶעְׁשְר ומָּכישיִאְל
 :לםיּבַר עוָרְזִמ ּועּושי ּוקיִעְזָי 'םיקושע בורָמפ

 :הָלְיְלּב תֹוָרָמָז ןָתנ ישע ּהָלֶא הָיֲא רֿפָאדאַלְוּו
 :ּונָמְּכִחְי םִימְׁשַה ףועַמּו ץֶרָא תֹומֵהַּבִמ ּונָפְלמיי

 :םיִעָר ןֹואְ יֵבְפִמ הנע אָלְו וקעצי םָשיי
 :הָנָרּוׁשְי אָל ישו לָאועַמְׁשהאָל אְוָשְדַאי

 גול יללחְתּ ויָנָפִל יב ּונרּוׁשְת אֵל רַמאָתיִכ ףָאיצ
 :דֶאְמ 'שפב עֶדי"אָלְו . פא ידָקְפ ןיִאייּכ הָּתַעְּ
 פס ורָבְכִי ןלמ תַעֹדילְבְּב ּוהיִפ"הָצְפי לָבָה באו
 :רַמאיַו אּוהיִלֲא ףסיַני* 6

 :םיִלמ ּהוָלֶאְל דֹוִיִּכ ָךּנַחַאו ריִעְז יל
 :קֶרָאַּתא יִלַעְפְלו קורל יעד אָׂשֲא

sed 1 prb 4 | 36 * 6 01תֶוָאְת  DoW | * prps DN et ins33 *1 51  
 הע 56 8004 = לָבָא, םֶלֶא, 1? 4 | ל 6 doe; prps ? ר. | < 1 66 6 5
 6 'אָּכ | 37 = 4? | * = הָּכְריְו | Cp 35, 21 6 6580 יִּתְקדָצ | 31 יל | 4 6

al? | 8 trsp v 16 post 8 | g * MSתשלש | 6 * 23155* 59 ול | <  + 
et12 | 10 3 ּורְמָא  antevםיִריִּבַּכ; שק ץ 9  [e95964 "ושע | ? 1 םיִעְר ץ 

 ונישע | נז = ּונַפְלַאְמ | 13 וג? תַפָש שו 1 ּונְר--? | 14 *1 םוד ₪ ש 37/7 |
cfad 8 et 36,1 |ָן'ְוחְתַהְו | 15 *516 05 דקפ ןיַא | ל 1 6 020 עשָפְב; * 

Cp 36, I trsp ante 35,15 et conjg 35,15 6 362 ||20155 62 דיִּבְכִי |  ca16  

post TI}.אוהילאל; :ם5 זז יל  éuoi, scilicet)2 6 )&  
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 :טָפְׁשִמ תועידאל יּשְו עישךידאל לא םָנְמָאףַא =
 :הָלָּכ לבת 'םָש יָמּו יהָצְרֲא ויָכָע דָקְפְיִמ

 שנןש

 :בּושָי רָפְעדלע םָרָאְו דַחְי רָשּבילָּכ עָרְגי5
 :יִלַמ לוקָל הָניֹוַאַה תאָז"הָעמַׁש 'הָניִּב-םאְוייפ

 :ַעיִשְרִת ריִּבַּכ קיִּרצםָאְו ׁשֹובֲחַי טָּפְשִמ אנוש ףַאַה יז
 :םיִביִדְנלֶא עֶׁשְר לעלְּב ְךֶלַמַל רמה

 לָד"יִנְפַל עּוׁש-רַּכנ אָלְו םיִרָש ןנְפואְׂשְניאְל רָשָאי
 הָלְיל תוָצַחְו תָמָיעַנְרְיי םֶלָּכ ויָדָי הָׂשעַמִיִּכ

 רָב אל 'ריֿבַא ּוריִסְיו" ּורָבֲיְו יע ושי
 :הָאְְי וֲָעְצדלָכְו ׁשיָאיכרּדהלע ויָניֵעיְּכ

 :ןְנָא ילעפ םֶש רֶתָּפַהְל תֶוַמְלַצ ןיִאָו ךָשֶח ןיִא*
 :טָּפְשִמְּב לַא-לָא ףְלַהל ידוע םיִשָי שיאדלע אָל יב

 :םָּתְחַּת םיָרֲחַא דָמַעָי רֶקֶחְדאל םיִריִַּּכ עֶר
 יהָלַל ְּךפָהְו םֶהיֵדָּבְעַמ רי ןכליי5
 :םיִאר םֹוָקְמּב יָקְפְס יםיִעְשְר"תַחַּת*é :'ּואָבּדְִ

 :ליִּכְשִה אָל ויִכְרְדדלְכְו ויֵרֲחַאִמ ּורֲפ ןּכְ"לע 'רָשַאְייז
 :עָמְשְי םיִיִנָע 'תקעצו לָּב"תקעצ יויְלָע איִבָהְל*

 יּונָרּושַי יָמּו םיִנָּפ רֵּתְסְִו עשְרי ימּוויטקשנ אּוָהְי
 :םַע 'יִשְקְמִמ "ףִנֶח םֶדֶא למי  :ידחְנ םָדֲא"לעֶו יגל

 ידעְלּבי :יָבָחֶא אָל "יִתאָשְנ יִרָמָמַה לֵאדלָא יָּכי
 :ףיסא אָל יִּתְַעְפ לְנע-סִא יִנָרה הָּתַא יהָוְחֶא

 12 1 עשרְי | צב *1 הֹצְרַא (/15* 73 1צ--) | ל גם ויָלָע ve 1 רַמָׁש; a1 וס
Or* 68 QW; 09 Orלבתב || 14° 16 51155  ex 14 post DW et legובל  

EAougטחס\0/שש 86  praem6 וילא | 16 * 6/1523  dl | > conigםיִשָי | ל  

 Aéye. Trsp frt huc 33—33,31+ 34,3 | ל 1 6 65569 תניִּב | 17 prps עָשְרָי |
 18 16 ?MS 630 רַמאָה | זָפ 1? ריִּכדַה | 20 * 1 םיִעוש | ל 1 6 6 ורוסיו

dl )Varמ שי | 25 == ' vel238( םיִריִּבָא (א15% י7) | 23 1 דעומ םשוי  (MS: 
co;םַעׁשְר; ג1 םיִסיִסְר ? || ?  conjg 6 65 6 v 26 | 26 * prps20--21) ? || ל  ad 

 6 'אר 'מב || 27 == 41 )g( | ל רשא 6 ןכדלע טגז | 28 *= וילא 2155 | ל 1
velדקפי  prתעושו || 29 516 15* 55 טוקשי | ל 1 ₪ ּנָרָּסִ | <  velתַחְוָצו  

 רעָי (רע) | 30 ==? a1 () | ל 186 שקעמ | בז *1 ₪6 0 רַמאָה !ve רַמָא ₪
 גמtea ּהלֶא"לֶא | *1 = יִתאָשְנְתַה | < ח דוע ex ידעלב + 3ז et 61 לב (dזזogת |

 4-9 יִתאָטֶח םָא.
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 רֶמאֹיַו ּוננֲחיו= 'וְרָשְנ םֶדָאְל ידיָנַהל
 :ירַפֹכ יִתאָצָמ תחש תֶדָרַמ 'ּוהָעְרַּפ

 :וימולע ימיל לבוש רַעָּגִמ ּוָרְׂשְּב ישפר
 הָעּורְתּב ויִנָ יאָר והינו הלא רתע

 ;ליל -הֶוָשאלְו יתילעה רֶשְיַו יִתאָטֲח |
 :הֶאְרִת רואָּב יתוחו יתַחָשַּב רָבעֶמ יׁשְפנ הָדָפ5

 :רָבָּנ"םִע שלש םִיִמעּפ לָאדלֲעפ הלאה
 :םִיַחַה ירו רואל תַחָשייִּנַמ ושְפַנ יביִׁשָהלּפ

 :רָבדא יכנֶאְו שרחה יִל"עַמְׁש בוא בשקַהיי"
 ָרקּרצ יִתְצַפחְיִכ רד .יִנְביִשַה ןילמְ"שידמאי

 ס הָמְכָת ְךָפְלַאֲאְו שרחה יִל"עַמָש הָּתַא ןואדםא
 :רַמֲאיַו אּוהיִלֶא ןעיני* 4

 :יִל וניזאה םיִעָדָו יל םיִמָכֲח ּועָמְשי
 :לָכֶאְל םעֶטְי ךַחְו ןָחְּבִת ןיִלִמ ןְָאיִכ
 :בֹוָטדהמ ּוניניִב הָעְדנ ּונָכ"הָרֲחְבִנ טּפְׁשִמּ

 :יִטּפָשַמ ריפה לַאג יִּתָקדְצ בויא רָמָאר
 :עַשַפיִלְב 'יִצַח ׁשּונֲא יבוא ימְפְשִמ"לעפ

 :םִיָמַּכ געְל"הָתְׁשִי בֹיאְּכ רָבְנְיִמז
 :עְׁשְר"יֵׁשְנַא-םע תֶכָלְו ןֶוָא ילֲעְפ"םע הָרְבָחְל חַרֶאְו

 :םיהלָא-םע ותצְרּב רֶבֶג"ןְְּסְי אָל רמָאדיּכי
 יל ּועְמִׁש בכל יִשְנַא ןֶבְליי

 :ילועמ "יִדַשְו 'עשרמ לֶאָל הָלְלָח
 :ּונָאְצְמִ שיא חַרָאָכּו יָלֶלְַו םֶדָא לַעָפ יפי

nonn MSS23 51 ₪ 6 6 דיִנָיו | ל 16 6 1רָסּומ ; 6 + ומ + 23--24 | 24 * 1 6  
 'עָרָפג al minus bene הד | * [ins Wx | 25 *1 4 שפטי | * 1 בושי |

vel6 ?) ינוע  ins (cרַב | 27 51 רש | ל  vel26 * 1 ₪ ּוהָאְרִיַו | 1 רּתַסי  
 1 יִל הָוָש אל לַאו vel ins NIN post הָנׁש | 283 יִשָפַנ ₪ יִתָּיַחְו; 9
 3. =pers || > 2MSsK חלשב | 30 *16 3 ביִשָה vel WD || ל-* prps @( ) ריִאָל )==

rsp anteריִאָהְל) רוא 13; 1 6+ 6 8 'ב תֹואְרְל; ץראב קז רואב ? | 31-33  
cf 12,11;? trsp v3ול  vel bo34, + ד ₪1 ? | 3 1 6 080 לָכאָל  Cp34,16? |  

ro ° 6% nonn vb exc ||יִצֲחַמ 'ּוְלְח |  prpsבָא | *  post 33,33 || 6 * prps 

rapdtar x6 dikaiov | rr 1 6 3ל 1 6 6 ץשרמ | <1 6 6 יִּדָשְלּ | %1 לועמ ; 6  
 כ כ.
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 :ּולְלִמ רּורְּב יִתְפָש 'תַערְו יִרְמַ יִּבלירׁשי
 :ינָיַחְּת יש תַמָשַנְו "יִנְתָשְע לֶאדַמּוְר+
 :הָבָצנְתַה יֹנְפְל הָכְרֲע יִנָביִׁשֲה לכּותדםא

 :יִגָא-םנ יִּתְצַרְק רמחַמ לֶאָל ךיִפְכ יִנֲאַה
 :ידָּבְכ-אל ּךיָכְע יֿפְכַאְו ְּךָתעבִת אָל יִתָמיֵא הגה

 :עֶמְׁשֲא ןילמ לֹוקְו נב ָתְרָמֲא ךאל
 :יל ןנֶע אָלְו יִכֹנֲא ףח עשפ יִלָּב יִנַא ךפ

 ולב ביואל יִנָבָשְְי אֵצִמִי יִלָע יתואּונְ הופ
 :יִתְֹרֲא-לכ רמשי יֵלְנַר דַּפַּב םשָיי יי

 :שגָאַמ ולא "הביי ג תקדציאל תאָזְַהייי
 :הָנעי אל ויִרָבְּדדלָכ יִּכ תּוְביַר ויָלֲא ַעּודַמ

 :הָניּושי אל םִיַּתְשְב לָא-רּבד תַחַאְבדיִּכ +
 תומּונְתְּב יםיִׁשְנַא-לע הָמּדְרַת לָפְנְּב הלל ףןויזַח םולחב 5

 :בָּכָשִמ ילע] תחי 'םֶרְסְמְבּו םיִשָנא ןֶָא הלני זי
 :להָפַכְי רֶבְגִמ הָוגְ *השעמ םֶדֶא ריִסָהָל ל

 :חַלשּב רבע ותָיַחְא תחש"ינמ שפג ךָשְחִי
 :ןָתַא ויִמָצִע 'בירו ובּכְׁשִמ-לַע בואָכַמְּב 'חכּוהְופ

 :הָואִת לכאמ ּוׁשְפַנְו םֶחָל ותַיַח ּותָמָהְזְוי
 :ראָר אל ויָתֹמְצַע ייפ ייארמ רְׂשְּב לכ

 :םיִתמְמַל ותיַחו ושְפִ תַחְשל בָרקֶּתַו :>

 ףלָאִמ דָחֶא ץילמ למול שואי
 Cp 33, 3 *1שַחְר (ש 45,2); סזפ5 קשי ([ס 2,24) | * 1 תעָד יֵרְמֲא; ד >5 |
 4 ** dl (Var ad 32,8 et 33,6( | ל 3 (Jn || 5 ins c 6 )6 Tada הָּלֵא ?]

min |ח  ml: MSS6 1?לַא אל | 7 *1 6 יִּפַכְו | * 1'כת | 8 16 %3*6 ךיֶלָמ | 9  
 נס *1 אּוהְו | 1 תונָאות | == 41 = 13,27) 64 | 12 **1 6 6 רַמאת ְּךַה
 הָנֲעֲא אלו prps) יִּתְקעצ) יִּתְקַדָצ | * 6 םֶלֹועַמ; קזק ? םיִלֲעַמ | 13 1 יר- (6)
 vel ףיִר-- | 14 1 6 30 0 הנשי וו הָּנְביַשִי | 15 * 1 6 60155 689 'חב |
 bb dl 6 621 = 4,13 || 16 31 ₪ 6 6 )& 6 6700 דסוסטדס6) םיָרומבג

 (= 'אָרּומבּו) ץe! םיצרעמבו; ג1 םֶרָסִמב | * 1 6 68 םָּתָחִי | 17 *1 6 6 קָשְעַמ
 vel (vel Wh) 6 9(5) ּוהָשַעַמִמ | ל-ל 16 6 (ד6 56 dua 00700 ard הד

 60קטטשדס) (הדפי) הצפי רֶבָשָמ sic etiam 5( Ni), vel) 1 'גמ )= הֶוַאְנו) הוגו

 הָלְכִי | 18 קזקצ הָלאָשַּב | 10 * 1 66 690) ּונחְכוי וא | 616 68 1 | 5 06*
 בירו ; Occ? Or 0380 בורו; 1 בקרו | 09 2vdpkngev | 20 1 הָמַהְזְו | 21!
 יורַמ | * א יִפָשּו, 1 6 Q ּופָשְו el ופחשו (6/ תַפֲחַׁש 4.5) | = סקס ? ואב; 1

 41 'ר אל (4טק!) | 22 6 6 658; קזקפ ? םיִתַמ ומ.
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 ּוהיִלָאְוצ :"בוא-תֶא יועישריג הנע ּואְצִמדאְל רשא לע ֹוָפַא הָרָח
 אָריַופ :םיִמנְל ּונָּמִמ הָּמָה"םיִנְקָז יִּכ םיִנָכְִּב בויִאתֶא הָּכִח
 פ | וְּפַא רַחָיַו םיִשְנאָה תֶׁשְלָׁש יִפְּב הָנעַמ ןיֵא יּכ אּוהילֶא
 רמאיו יזּובה לֶאְכרּבְְֶּב אּוהיִלֲא ןעו5

 םיִשיִשְי םָּתַאְו םיִמָיל נא ריִעְצ
 :םֶכְתֶא יִעָּד תֶוחְמ יאָריִאְו יּתָלָחָז בלע

 :הָמְכָח ּועיְדי םיִנָש בֶרָו ּורְְַּי םיִמָי יִתְרַמְמז
 :םגיִבְּת יִהש תַמְׁשַנְו ׁשֹונֲאָב איקדחּור ןכָא

 :טָּפְׁשִמ ּוניִבְנ םיִנקְּו ּומָּבְחְו םיִבְראָלפ
 :'יִנָאְדףא יעד הָּנחַא יִל"יהֲעָמַׁש יִּתְרמָא כָל

 םֶכיִתְנּובְּת"רַע ןיִזָא סֶפיִרְבדְלויּתְלַחוה ןָהיי
 ןנֹובְתֶא יםָכיֵרֲעוי= = :'ןילמ ןֵּרְקְחַּת"רעי

 :ָכִמ ויָרָמֲא הָנֹוע ַחיִכומ בויִאְל ןיא הֵּנַהְו
 :שיִאזאל פי לא הָמְכָח ּונאָצְמ ורְמאָּת 3

 :ּונבישָא אל םֶכיִרְמאְבּ יל ללא יףרָעהאלו+
 :םיִלָמ םֵהַמ ּוקיִּתְָעָה דֹוֲע ּונָעְדאל ּוּתֲחיפ

 :דוע ּונעדאל ּודָמֲע יִּכ ּורָּברְי אָל"יִּכ יִּתְלַחוהְו

 :יַנָא-ףַא יעד הָוַחֲא יִקְלֶח יִנֲא-ְףַא הָנעֲאיז
 :יִנְמְּב חור יִנְתַקיִצֲה | םיָלַמ 'יִתְלִמ יב
 :'עְקְּבַו םיִשְדַח תוְבאְּכ חְתְפדאל ןֶנְּכ יֹנְטב יִהּנִה

 :הָגָעֶאְו יִתְפְש חַתְפֶא יִל"חֹוְרו הָרְּבדאְי
 :הָגְכַא אָל יםָָאלאָט שיִמיִנֶפ אָשָא אָג-לאיי

 :ינשע יֵנֲאְׂשִי טעְמפ  הָגְכַא יִּתְעדְי אָל יב
 :הָניִזַאה יִרְבְדְדלְכְו יֵלִמ בא אָנ"עמׁש םֶלּואְוי 3
 :יִכַחְב יָנֹוׁשְל הָרָּבּד יִפ יִּתְחָתְּפ אָנהָּנַה*

3° GMS 23nc.cA* gh (mars) (ZQevro 00 0 eivan e0deBfl) וקידציו ; 1? 41 cf *ז | 
 םָרְּבַדְב ₪  (Msn 3) | 4 6 frt 000 ea i; 1םיהְלֶאָה  Tig soph prל

et trsp (c 6?) ante בויאדתא | 6 1 ₪ nN | 8 crrp ? ex ;הוהי prps ללא 

cf 5 | 9 16 68)9( םיִמָי בר; קזק םיִבָׂש | 10 * 2155 680 וע || 57 = 9: 

dl v Io et trsp v 15--17 post v 9 || זז * = ןיִזַאָא (gMSSF=) | °° et 12% 1 
invers || 5 5 'Tp) | 13 15% 245 'Tיה, X= 7 דרי | 14 * 8 ְךֹרַעֲא' | "* 5 

 |  Q ca 201155 ‘nN; v 18 trsp postv 14ויִלַא | ל ן'ַעֲא | 8 + :יִכְנָא | ל
 1]ןַה | 1 ִבָּת | 2ז = קזקפ ? לֶא ףא] 19

 ל"
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 :יִתְרָזְע רעשב הָאְרָאיִכ : יִָי םֹוָתי-לַעי יִתּופיִנַהיֶאיי
 = - רָבָשַת הקמ יִעְרֶזֶאְו לוָּפִת הָמְכשִמ יִפַתְב>>
 :לָכּוא אָל ותֶאְשִמּו ילֶא דיַא ילֲאי דַחפ יב

 :יִחַטְבַמ יִּתְרַמָא םֶתָּכַלְ יִלְסּ בַהז יִתְמְשםָא<
 :יִדְי הֶאְִּמ ריִּבַכְיִכְו לי בר"יִּכ חתַמְׂשֲא-םָאפ

 :ףלה ריחו לָהי יכ רוא הָארָא-מא=פ
 :יָפְל יִדָי קָשתנ יִּבל רֶתְפַּב ָּתְפָיַו
 :לעָמִמ לֶאָל יִּתְשַחַכיִכ .יִליִלּפ ןָוָע אוהד י*

 :עָר ּואָצְמיּכ יִתְרבעְתַהְו יִאְנׂשְמ דיִפְּב חַמְׂשָא-םָאפ
 :וָשְפַנ הָלֲאְּב לֵאְׁשִל יִּכַח אֵטֲחַל יִּתָתָנאְלְוס

 :עָּבָשַג אָל ּורָשְּבַמ ןוהוִמ ילָהֶא יִתְמ ּורָמא אל"ם
 :חָּתפָא חַרֶאְל ית רג ןילודאל ץּוחְבל

 , נע יח ih יֵעָׁשּ יברא תיא

 :ַתָפ ₪
 ינָנֲעַי יש יות ןַה יל עַמׂשויֵלְָּתי מ
 :יביר ׁשיִא בַתָּכ רָפְסְו
 :יל תיִרְפַע ּונָרְנֲעֲא .ּונָאָשֶא יִמְכְׁשלַע אָלְאא

 :ונבְרְקִא דיֵנָנ ֹוָמְּכ ּנריִנֲא ידָעָצ רֶפְסַמְ
 :ןוְּכְבִי ָהיָמְלִת דחף  קַעְזִת יִתְמְִא יִלָעְדםִא*

 :יִּתְחָפַה ָהיֶלְעְּב שָפְנְו הֵסָכ"ילְב יִּתְלְכֶא הָחָּפְיא
 הָשְפּב הָרֹעְׂש"תַחָתְו חוח אָצְיֹהָמַח תַחָתִי

 פ יבוא יִרָבּד ומתי

 אּוה יִּכ בֹיֲאזתֶא תֹונעַמ יהָלאָה םישְנַאָה" תָשָלָש ּותּבָשיַוי 2
 תַחּפָשִמִמ '*זּובה לָאְכרָבְבאּוַהלֲאףַארַהוצ ם  :ריֶניִעְּב קיצ
 ליער תָשְלָשְבּוי :םיִהלַאמ ושְפנ וקלע ּוָּפַא הָרָח .בויִאְּב 'םֶר

cf1 8+ תֶפיו  cf Dt 11,16, edז=!םֶתריֵלֲע | 231 יל אָתָאְי לַא ( 65) || 27  
\ 31,9; Jer 20,7 || צ 28 frt ante 23 trsp || 29 6 יִתּועירַהְו | בז dl? | 32 1 6 

 6960 חראל | 33 51? 'דאב | ל ₪1 ? 6 6 ?) 8105 || 35 = 616 6155 08 |
post v 2צ 38--40  || ny (my)6אס ? | 36 1 6 %5*2/155 654  stichפ ז/2  

vel 34 trsp || 40 = 6813 in initio cp 32 | Cp 32, 1 *% 6 (oi. . 1\סו 60700( 
 ויעְר | ל %=<S 625 םָהיֵנ—; 1? cf | 2°28 73, 6 םסקסאומג | ל 6

 ZwBirng | < 6+ ד6 Avcerridog א.
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 :יִנָעיִמְי יִנֲמּדְק ּומדאלְו ּוחְתְר יֵעָמלל
 עּושא 'לֲהָּקב יִּתמַק יֹהַּמַח אָלְּב יִתְבַלַה רד

 פ הני תבל עלו םִיִנְל יִתָיָה חָאפ
 :בָרְחיִגַמ הָרּחייַמְצַעְו יֵכְעַמ רַחָש יִרוֲע
 :םיכּ לָֹקל יבְנֲעָו ירּנּכ לָבַאְל יָת
 :הָלּותְּב"לַע ןגּוּבִתָא הָמּוי יִניֵעְל יִּתְרָּכ תיִרְּבִי 1

 :םיִמֹורְמִמ יש תלחְנְו לַעָמְמ הלא קֶלֲחוהֲמּו
 :ןְָא יִלעפְל רֶכָנָו לָנעֶל דיָאדאלַה

 :רֹופסִי ירָעְצ"לָכְו יֵכָרָד הֶאְרַי אּוֲהאלֲהּ
 :יִלְגַר הָמְרִמְילַע 'שַחָתַנ אְוָש"יסע יִּתְָלָה"םֲא

 :ילסואמ קבָב]  :"תלִמ הלא עקיו קְרָצריגְזאַמְב נשי - ה הוא - \ 6
 יפכְוי יב ךלָה יניע רֶחַאְו יָה יֶגִמי "שא התא

 :'גשָרשי יִאְצְאְצְ .ילכאי רָחַאְו הָעְרֶזָא
 :יִּתְבְרֶא יער חַתָפילַעְו הָׁשֲא-לַע יִּבַל הָּתְפנ"בֲאַ

 :ףןירחא ןועְרֶכי ָהילָעְו יִּתְׁשִא רחאָל ֶחְטַתִי
 ;ייִליִלָּפ ןוֶעי יאיהְו הָּמְז *אוָהיכי

 :'שָרָשִת יָתָאּובְּתלָבְבּו לבא ןודבא-דע אַה שָא יָּכַי
 :יִדֶּמִע םָבְרְּב יִתָמֲאְו יִּדְבע טַּפְׁשִמ סַאָמָא-בָאיפ

 ּונָביִׁשֲא הַמ דקפי-יכו לֶא םּוקְידיִּכ הָשָעֶא הָמּו
 :דַחֶא םָתָרְּב ּונָנָּכִיַו והָשע ינשע ןָמָּבְבאלְה5

 :הלְכא הָנָמְלַא יניִעו םיִלד ץפֲחַמ ענַמַא-םָאיפ

 :הָנְמִמ םּותָי לבָא"אָלְו יל יָתַפ לכו
 :הָנֲחְנַא יִמִא ןְמַּבִּו בָאָכ יִנָלדָּנ ירועְּנִמ יכל

 :ןֹויְבֲאל תּוסָּכ ןיִאְו שובל יֵלְּבִמ דֵבֹוא הָאְרָאדמאפ
 :םָמַחְתִי ישְבָכ זגִמּו וַצָלֲח יִנֵּכְרַב 'אָל"םָא'פ

 28 = 1 הָּוָמָח 'ב; קrקs םֹויַהדלָּכ | ל 1 + לוקב (יל-כ | סק 3, 1 1
 בְתִהמ || 3 ?ins ןוכְנ ;צ 1--4 >6%8) et dl? cf gss || 5 ins יִשְנַא? | ל = שחְתו |
bזp15% 6% הָמּואָמ || =  Orדהדןמ | ל א ' velלא | 7 יו ְךֶרָד ינמ  = 
 dl | 8 =? ins לכ | ל 1 5 וששרי ג שור; 6+ éri rhc | 0 ןַחָּמִּת |

Q NN] || >> constructioל 16  || frt vb excםי-- | זז 160 איה  rrMSSF=™ל  
(quod 1 6 ca 20MSS) et D775 jy | 12°41? | *1ןוע  mixta ex 7B 

Ahn | 14 16 6 (éragiv ov rotfirar) DIP! (cf ad 18) | 15 1 (cf 638) isl 

vel —)) || 18 trsp v 14 ante v 18 1 נלנ et יִנַחָנ | 20 ** prps .אלו 
Biblia. 7I 
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 :בָגַנַכ ומיִלָע ּועיִרְי ּוׁשָרֹגְי נמי
 ּוקֲהְנִי םיִחיֵׂשְויִּבד | :םיִֵכְו רֶפָע יָרֹוח ןֵּכְׁשִל םיָלֲחְנ ץוָרעב*

 ּואָכַנ םֵׁשייִלְב גּביסג לָבג"ריגְב* :ּוחָּפסְי לוָרָח תַחַּת
 :ץראסרמנ = למל םֶָל יֵהאְו תייק םַתְניִגְג הת

 קר ּוכָׂשֲח"אְל יֵנָפִמּו יֵּנָמ ּוקֲחָר יֵנּובֲעָּתי
 :וחלש ינָפִמ סרו נגעו חת וָרְְי"יכ

 :םֶדיִא תֹוָתְָא יִלָע ולי "וחלש ולנר" .ומּוקְי יחָחרּפ ןימְילעו*
 יוליעי יִתְוְַל יִתָביִתְנ וסת
 ויַתַאְי בָחָר ץֶרְפְּכ :'ומָל רוע אל
 תֹוהּב יִלע פה .:לְִַָתה הֶאש תחת
 :יִתָעְשָי הָרְבַע בָעְכּו "יִתְבְדְנ חּורֶּב 'ףְרִת

 :יִנָעְיַמְ וֵנּוזֲחאָי .יִשְפנ ּךפתְׁשִת יֵלֲע יהָּתַעְוי
 :ןּובְּבְשי אָל יקרו יֵכְעמ רֶקנ יִמְצִע הָלָיַלז

 :יִנָרְזאְי יִּתְנְתֶכ יִפּכ | "יָׁשּובְל ישפַחְתְו חָּפדבְרֶבי*
 :רָפֲאָו רֶפְעִכ לשמְתֶאְו רֶמְחל 'ינְרהייפ

 :יִּב 'ֶנְבְתַתְו ייִּתְדמָע יִנָנְעַת אָלְו ךילא עושי
 :יִגַמְטְשִת ָךְָי םֶצָעְּב יל רֶזְכַאְל ַּפֶהַתִיי

 :הָושת יִנְָגְמְתּו יֵנָביִּכְרַּת חּוְרְדלא יִנָאָשִתִי
 :יָחְילָכָל ךעומ תיָבּו .יִנָבישְּת תֶוָמ יִתְעְדְידיכ

 :'ַעּוְש ןַהָל" ודיִפְּבִסִא  ךיְ"חלָשְ ייִעְבְאְל ְּךָאצ
 :ףיְבֲאָל 'ישְפַ הָמְגֶע םֹוי"הַׁשְקל *יִתיִכְב אָל"סאפ

 :לָפֶא אביו רואל הָלְחיאַו עֶר אביו יתיוק בוט כ
 5/1 יזג; ?postea vb exc | 6 141155 ץורעב | 7 1 ּוחַפְסי | 8
 sequuntur 29,755; 30,2--8 add || זז * 1 6 096 ;qn‘ א69 1-- || ל prps יִלָגְדְ

 cf( ילגר + 12) || = 1 6 09 חלש (ְךַלש); גו ינְנִעיו ּותְּתִפ | 12 * 2555 החרפ |
 b= al (Var cf v 11° et) | 13 ** crrp; prps יִלָגְעַמ ּוסְרֶהָי cf) 6 יֵליֵעָמ ּוצְלֲח) |

(cf 6 BéAecww 00700 kornkovridév pe) IS 23,26,צק; קצקצ ומר ּורֵטֲע ‘לא crל-5  

 גו 'ל רַצע 'ל | ז5 = 1 6 68 ּוכּפְהָנ (פָהָנ) שו 6 15% :י ָּךַפָהָּת | * 1 6 6 ףַדְרּת
dl? (dittogr) |ביתנ; 1 + יתָבֹוט = 6 <\ח ? || 16° n3 י vel Qתִנָּד || > nonn MSS 

 5 קזקפ יִמָא () | 17 61? 6 6 ₪ יֵלֹחַמ), ג1 1 הליל ₪ רֶקְנ | 18 * 1 ? 6 6 שפתי
 al )?( NINN. et antea שַחָּכ"'ב (ג1 בָקָרּ) | ? rps יִרָשְּב ( | 19 * ?ins לֶא |

 ל 1? יִנְדְרה | 20 *1 6 215% 35% 8 ָּתְדַמַע | * 1 6 155% 9 'תת אלו; ג! 'בתַהִמ |
cf 1,21; prps (?)6 0(6) היִשְּתִמ | 23  AWD; al21 6 יִנָטְטַשִת | 22 1 6 א  

 יִנָביַשת | 24 *1 ? עבט, ג 'שָא יֵנֲעְב אלדםֶא | ל 1? עשי הל (= אל, גואל
 עֶׁשּונ | 25 *1 ? תיִכְב טו ? יִכְב | "ו? ושְפַנ | < 1 ? דבאל | 26 >650 6 1.
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 :הָקְבְּד סָכִחְל םנֹוׁשְלּו ּואָּבְחָנ םיִדיִנְנְלּוק
 :יִנְדיִעּתַו הָּתַאַר ןיעו יִנָרָשאְתַו הָעָמְש ןֶזא יי

 :ול רזע-'אלו םותיו יעושמ יִנָע טֶלַמְאיּכ<
 :ןנְרַא הנְמְלַא בלו אָבֶת | ילָע דָבָא תַּבְרַּביצ
 :ימ a nd ליִעָמְּ יִנָָבְליַ יִתָשַבְל קרי

 הק תיל בֶר ' םנינא יכְנָא בָא
 ְּףָרָמ ְךְלָׁשַא ויָכְׁשִמּו לוע תעְלַתְמ הָרְּבַשֶאְו וז
 :םיִמָי הָּבְרַא ילוחכ| 'עֶנְנָא "יגק"םע' רמי

 :יִריִצְקַּב ןיִלָי לטו םיָמְדיִלֶא חּותְּפ ישְרָשיפ
 :ףילחת יִדָיְּב יתשקו יָדְמַע שֶרָח יָדֹובְּב>0

 :ייתָצַע ומ ומדי ולח ועָמְש-ילו
 :יִתְלַמ ףָטּת מיל נשי אל ייֵרְבְד יִרָחֶא
 :ישוקלמל יורעפ םֶהיִפְ" יל רַמַּמַכ ל

 :ףוליפנ אל" יִנָפ רוַאָו נימי "אל םֶהלֲא קְׂשֲא
 דדְגּב ְךֶלַמָּכ ןֹוכְׁשֶאְו שאָר בֵׁשֲאְו םֶכְרִּד רֶחְבָא5

 :יסַחְנִי םיֶלֵבֲא רֶׁשֲאַכ
 יִּתְסַאָמ"רׁשַא  'םיַמָנְל יֵּנַמִמֹי יםיָריִעְצ לע קֲחׂוהּתעְי 30

 :ינאצ יִבְלַּכֶע תיִשל םָתֹובֲא]
 רֶסָחְּב :יחַלָּכ ידָבַא ומיִלָע יל הָמְל" םֶהיֵדְי ַחּכ"םג*

 רומל ןֿפכבו] :הֶאשְמּו הֶאוש 'שָמֶא הי 'םיקרעה

 :םָמְחַל םיִמָתְר שְֶשְו חיִשְיִלָע חּולַמ םיִפְמְקַהּ
ro l םֶלָאְנ vel אָלְכְנ trsp v 21—25 205% צ ro | rr dl frtc 9 | 12 * 6 א 

6 Suvddrou עושמ (cf 155755 5%( vel VD; cf etiam $ | ל 5 
 - 6 rnpdל | P SJRנ’;? = טסט  AMkiaאל | 14 61 6 65 י | 18 55 6 ף 630

06| = Al, cf 6 Sir 8,7 | © sic 86; Nehardeenses לוחכו cf Msi ;לָחבו 16 6 

  cf 6 Sir 5o,14 = Sir hebrלַחנכו  0166006 goivikog) 9 (sicut palma)(ששח6ק

50,12 || 20 prps TD | 21 °° l invers (pr וכחיו ומדיַו | ל (סs) (ולחיו 6 
ca 351155 Vrs יִתְצַעומְל | 22 *1 = יִרְּבַר cf 21,3 | * 1? ּונש || 23 * 1 ולחיו | 
bb prps ? תֹופְרָנָּמַה יֵפָּכ | < 5 'מָכ | 24 * frtdl; ca goMSS 653% אלו | 1 

₪4 1 | = 1 prb םַחֹנְ םיִלָבַא cf v25 | 25 = dl (Var ad 24b) | Cp 30, 1° prps 
65 cf Sach 13,7 || ° bal: ?; totus v 3o,r vid add cf 31,15 | 2 *° 1 frt ול ּהַמָּכ | 

frtvb exc; al (conjgומְלְּ | ל  ftליָת"לָּכ [ 31  prps ? VQ || * prps?ל  

crrp.רסחב < חלכ) 'ש שמו האוש ומר | 'צ םיקרעמ ןפכב | <  



 1094 בויא 29,9—28,14

 :יִדָמע ןיִא רפא םִיָו איָהיֵב אָל רֿמָא םֹוָהְתיצ
 :ּהָריִחְמ ףַסִּב לְֵׁשי אלו ָהיּתְחַּת רוס ןָּתײאלי

 :ריִפְסְו רַקָי םהָשְּב ריֶפּוא םֶתָכְּב הלסת אלי
 :זָפ"יִלָכ הָתְרּומְתּו תיִבּוכזּו בָהָז הָנָכְעידאלוז

 :םיִנינּפִמ הָמְכַח ְךֶׁשֲמּו רכז אֵל שיִבְגְו תֹומאָריפ
 פ יהָלְסְת אָל רֹוהָמ םֶתָכְּב  ישּוָכתַדְמְּפ הָנָכְרעיהאלייפ

 ּותָגיִּב םּוקְמ הָז יִאְו אֹבִּת ןיָאמ הָמְכָחַהְו =
 :הָרָּתְסִנ םִיָמׁשַה ףֹוֵעַמּו יָח"לְכ יניעמ יהָמְלֲענְוי

 ָּעָמְׁש ּונְעַמָׁש ּונינְזְֶּב ּוָרָמָא תָוָמְו ןּהבֲא==
 :ּהָמֹוקְמ"תֶא עֶדְי אּוהָו ּהָּבְרּד ןיִבַה םיהלֶא 5

 :הֶאְרִי םִיָמָשַהלְּכ תַחַּתי טיִּבי ץֶרָאָה"תִֹצְהל אוהדי
 :הִָּמְּב ןִֶּת םימּו לֵהְׁשִמ חּורָל תושַעְל5

 :תולק זיִזַחל ךֶרלְו קח רֶטְמל ותשע
 :ּהָרָקֲחםַנְו 'הָניִכָה יהָרְּפִסִיו הָאְר ןָא=ז
 פ = הָניִּבַעְרַמ רּוסְו הָמְכְח איֵה רנד תֶאְרִ 'ןַה יםָדֲאָלורָמאַו*5
 :ירמאיו ולָשָמ תַאְׂש בויִא ףסיי 9

 :יִנָרְמְשו ּהָלֶא ימיפ םֶדְקקיַחְיִכ יִנגְתודיִמְ
 ְׁשִח ףָלֶא ורוא? ישאר לע דרג לַהָּב

 :יִלָהֶמ ילע הוא 'דוסְּב ייִפְרָח ימי יִתיִיָה רשאי
 :יִרָעְב יִתּוביִבְס :יִדְמַע ידש דֹוְָב

 :ןָמָשיִנְלפ יֵדְמִע קוצי ירּוצְו יהָמֲחְּב יכיִלַה ץֶחְרְב
 :יָבְׁשֹוְמ ןיִכָא בּחְרָּב תָרָקיִלע רעָש יִתֹאָצְּבי

 :ּודֲמָע ומ םישישיו ּואָּבחָנְו םיָרָעג יִנּואְר
 :םָהיֵפְל ּומיִשָי ףכו םיֶלַמְב ּורְצָע םיִרָשי

 ( cf Thr 4,2 || 17 111155 O58רּונָס | 16 = אלסת  | 15 1 ftהָרַמֶא 1 14
 |  ** Var ad 178יִלָּכ; 115% 55 ילככ אל; 1 ₪ יִלְּב | 18 1? ךשִמּו 6[ 0 | זָס

  | 24 lftןְיִּכַה 2 6 689 || Pl DN | 23 51155 6ז 5 01 ו ||  Var ad 168פל

 תַחַּת לכ. 48 + 24 + נז | 25 650 הָשְעָה | 27 *1 ּהָרְּפְסיַו | * 5 'ִבָה
 הוהי * ,MsKen7s 3 | © >2MSSK=, )(155הָליִכָה | 28 * >115%- 306 | ל 3

 ) v 28 add | 62 0'א תארי);  (prיִתֶאְרְי  prpsהוהי; * ca 100155ינדא;

 ז = קזקפ רמאיו בויא ןעיו | 3 1 ולָהַּב צפו ולַהַהְּב | 4 * קזקפ ? ודְסַח (דָסָח
  dlל (auc MSS 68ק הָאְמְחְּב = *  cf 1,10 | 6וצְפָח, יִתְרפ || * 16 653 ףוסְּב

(Var ad (קוצי | >> 1 fit יִדָמַע קוצי 
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 :ּחָקי שמ 'םיעירע תֶלֲחַנְו 'לָא"מעיועְׁשְר יסָדָאקֶלחי הז
 :םָחָלועּבְִׂי אֵל ויאְצֲאָצְו בֶרָחֹומְל ןנְב בריא
 :הָניִבְבִת אָל ויָתנָמְלַאְו .ּורְבְקִי 'תָוָמּב יויִדֵרְׂשי

 :שּוָּבְלַמ ןיכְנ רָמחכו ףֶסָּכ רַפעַּכ רָּבְצְידִַא
 :קלחי יִקְנ ףֶסַכַו שבלי קילו ןיִכְיז

 :רצנ הָשָע הָּכְסְכּו ֹוָתיּב שָעְכ הָנְבי
 :ּונְניִאְו חָכּפ ויניע .ףָסָאי אָלְו בָּכָשּו ריֶשָעי

 :הָפּוס ּותבְנָג הָלְיַל תֹוְהְלַּב םִיֿכ ּוהָניִׂשַּת

 :ומקְּפִמ ּוהָרֲעָׂשִו ּךֶלְו םיִנָק ּוהֵאְׂשִי
 :תָרְבי חּרְּב ודי לָמְחִי אָלְו ויָלע ךְלָשיי

 :*ומקמִמ ויִלָע 'קֶרָשְיְו 'ומיפכ יומילֲע יקָפְשְי
 :ּוקְזִי בֶהֶּזל םוקָמֿו אצֹומ ףֶסָל שי בי 8
 :הָשּוחְנ קוצי ןְבֲא חָקָי רַפֲעַמ לרבי

 ה לַפֲא א רקוח וה תילי שחל םָש מ

 : :שָאּומְּ פה היֶתְחַתְו הלה הָנָמִמ ץֶרַא
 :ול בה תֹרְפעְו ָהְיְגְבַא ריֵּפַס-םֹוְקְמ5ֿ

 :הָיא ןיעּותֿפְִׁש אלו טי עדיאל ביִתָ
 :לַחָׁש ויָלָע הָרָעאְל ץַתָׁש"יגְב ּוהוכיִרְדַה"אל*

 :םיִרָה ׁשֶרָׂשמ ְּךַפָה רי ָלׁש ׁשיִמְלַח"ב
 :וְיִע הָתַאָר רֶקילְכְו עָקְּב םיָרֹאְי תורּוטָּבי

 ס רזא אֵצי ּהָמְכֲעַתְו יׁשָּבִח תֹוָרָהְנ ייִכְּבַמיי
 :הָגיּב םֹוָקְמ הָז יִאְו אִָמִת ןיִאְמ הָמְכְחַהְוי=

 :םיִיַחַה ץֶרָאּב אָצְמִת אָלְו הָכְלְע ׁשֹנֲא עדיאל
 13 56 6 | לל 1? לַאַמ (ע (?dittogr | ° 1 ץירע (ם dittogr) et חקי |

posteaאל || <1 6 63 םֶתַנ-- 6  ins1559 ויָדיִרָש, * וד-- ||  sic 8 Or; mlt15 *  
 יְִּבִת | 16 6 אקטסוסצ || 18 1 6 6:8 ׁשיִבָּכעַכ 8,14 | 6 68 ףיסוי | 20 1
 וי vel םָמֹוי | 23 *1? וקפשי = ס) | 1 ויל | <1 םיִּפַכ | 11? וק- 4 *|

> prps םּורָמִמ 6, al וממקְתַמ | Cp28, 2 51 ₪ np: et קוצי | 3 / ו 1? 6 
 - 5 add; ex al conםיִבָגְרַמ ו  | 4 = fit 1רח  dl 56 etlל | *21155
textu? | 61? Ag) (al ;(ול Iv 12 etiam ante v 1 et postv6 || דז *1 

  trspהָמ-;  16 60% wen | 51ל | ? = 6 Bdonבְּבִמ  cf Prv 8,24 velיֵכְבָנ
frt Ira post 108 et v 24 postv 11 | 121? Nia] (cf MSF=5°) ut 20 (cf 
 הָּכְרּב 6 16 13 | )6 24
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 :םֶהיִנְכְשְו םומ יתַחָּתִמ יולָכוחְי םיִאָפְרָה
 :ןבַאל תּוסּכ ןיִאְו ָּדְגִנ לאש םוְרָעַפ

 :הָמיִלְּב"לַע ץֶרֶא הָלְּת ּוהָת"לע ןֹופְצ המ
 :םָתְחַּת ןֵגע עָקְבְנאָלְו ויִבְעְּב םִיָמ רֶרָצ

 ונע ויָע 'דשְרפ 'הָפְכיִנֶּפ וחאמפ
 :ךָשְחְיסע רוָא תיִלְכַּת-ֹדע םִיָמיגְּפ-לַע יִנָחְקַחייי

 :ותְרַעִַמ ּוהָמְתִיו ּופָפֹורְי םִיָמָׁש ידועי
 :בַהָר ַחָמ 'ֹתְנָבותְבּו יםָיַה עֶגְר' ֹוחֹכְּביי

 :ְַרְּב ׁשֶחָנ וי הָלְלְח "יהָרְּפׁש םיָמׁש ֹוחּורָּבי
 ְּיעַמְׁשִנ רֶבָּר ץמש-המּו יוָכָרְד תוצָקוהלֲאְָהיי

 ס  :"ףןְנוּבִתַי יִמ 'וָּתרּובְּג םערוי

 :ירַמאוו ּולָׁשִמ תַאָׂש בוא ףסיו
 :יִשְפַנ רָמַה ישו יֵמְּפְׁשִמ ריִסַה לֵאיַח
 :יפַאְב ַהוָלֲא חּורְו יב יִתְמְשַנ דע

 :הָּיַסְר הָגְהְיְדִּא ינושלּו הָלְע יִתְפָש הָנְרְַּדתימא
 :יֵגּמִמ יִתְמִּת ריָסָא-אָל עֶוְנָא-דע יםֶכָתֶא קייִצַא-םַאי לל הָליֶלָח

 :ימָימ יֵּבָבְל 'ףְרָחִי-אְל .יִהַפְרִא אָלְו יִּתְוֲחַה יִתְקְדְצְּב

= 27 

 :לָּועְכ יָמְמֹוקְתַמּו יֵבְָא עׁשְרב יָה
 :וׁשְפַנ הֹוָלֲא 'לֶשָכ יִּכ עצבי יִּכ ףֵגֲח תָנקִּת"הַמ יֵּ*

 :הָרָצ וילֲע אוָבְתִיִכ לֶאֹועָמְׁשִי ותְקַעַצַהְ
 :'תַעְלְכּב' יֵהוֵלֲא אָרָקִי גָגַעְתי יהש-לעדםאי

 :דָחַכֲא אָל ידשדסע רֶׁשֲא לֶאדִיְּב םָכֲתֶא הָרֹואיי
 :ּולָבהֶּת לָבָה הָּזהֶמְלְו םָתיִזֲח םכָלְּכ תא הי
 5  קזקs 1ל ּולּוחָי | * קז וחיו; גו 'ִּכַשַמ קז 'כשו; + 5--זז >6%0%) | 9 1

ca 70155 064 ND vel fb = nk || 5 forma mixta ex IVDינפ | ל 1 6  
 et שרפ (1 שרפ) || זס **1 6 SE an קח cf Prv 8,27 || ל prps דע | 12 * 5

 םִיַּכ רעֶג | 10 ותְנּובְתְבּו | 13 == 6 61000 56 0020/00 dedoikadwv 0016צ)

 ְהְרעְש 'ש יִחיִרְּב | * 1 ּורָפַש | 14 * א וכד, 038 ויִכְרְּד | * 55558 ותָרּובג;
add; prb cp 26 ex oratione Bildadi etויָתְר-- | < 6 -- 6ח616 חסומסשו | 5%  Q 

 frt 26,2—4 ante et 26,5—14 post 25,2—6 trsp || Cp 27, 1 ** 1 'איו בויא ןעיו

>MSKen° 6 et fit dl; trsp v 326 | 4 1 6 101155 'הֶּת | 5 °°<5 | ל  cf cp 
 post v >? | 6 * 11MSS 6030 הָּפְרַא | ל 1 ft ףֵרָחי; פז רֶּפְחִי | 8 ==!
 עצבי יכ et 61 (gס) | ל 65 (א)ל אֵׂשִי; 1לַאׁשי | דס 1 6 955% 8 'לאזלָא
 vel 6 6 ויָלַא | = 1 6 6 cf( 5) ולדרֶתַעַי | זז 1 + "המ ךתא ( 6): צ 26 ₪

restant ex oratione 1001, v 7--11, 13—23 prb ex oratione Zophari.12  



24 18 1 

 :'תָוָמלַצ 'תּוקְלַּב 'ריפיזיּכ תֶנָמְלַצ ומ ירְקּבּווְחִ יב
 *םיָמדיִנָפִלַע | יאּוָה"לקיי 18

 :'םיִמְרְּכ ְּךֵר' יהָנְפיאְל* ץֶרָאָּב 'םֶתְקְלָח קת
 :"ּאָטַח לֹואְׁשי גְלָׁשייִמיִמ לֶזנַי םהמנ הצי

 רָכְזִידאָל רוע המר יָקְתִמּוםָחְרי ּוהֲחָבׁשִצפ
 :הָלְוע ץֶעָּכ רֶבָשּתַ
 :ביטְיְי אָל הָנֶמְלַאְו דָלַת אל הָרְקַע הערי

 וָחֹכְּב יםיָריְּבַא ךָשֶמּוי
 ןעְׁשִיְו 'חטָבָל ל"ת :ףייחַּב ןיִמַאנהאלָו 'םּוקנ

 :'םֲהיֵכְרּד-לַע ּוהיִניִעְו

 ןּצְפָקִי 'לֶכַּכ 'ּוכְמֲהְו יּונָניאְוו טעְמ ומור
 :ףלַמִי תֶלְּבִש ׁשאָרָבּו

 ספ יִתְלִמ 'לאָל ים .יִנָביִזְכִ יִמ ופא אָלְיַאְו5
 :רַמאיו ייִתָשַה דַהְלִּב ןעיו 5

 :ויִמּורְמְּב םולָש הָשע וָמַע דחַּפָו לשָמָה
 :והרוא םּוקָיְדאְל יִמְדלַעְו ויָדּודְנִל רָּפְסִמ שָיָהּ

 :הַׁשֲא דּולְי הָּכָזִדהַמּו לֶאְדםַע שונָא קָדְציהַמּו+

 :יָניעְב וכזזאל םיִבְכוכְו 'ליָהֲאְי אָלְו ַתַרָיְ-ידע ןֶהי
 ס | :הָעַלּוִת םֶלֶאְְבּו הָּמְר שוְנָאְדיִכ ףא5
 :רַמאיו בויא ןַעיַני 6

 :זעדאל עוָרְז תעשה חָכְדאלֶל ָתְֶזָעהַמי
 :תְעָדּוה בָלָל הָּיָשְתְו הָמְכָח אָלְל ָתְצַעְוהַמּ

 ָדָמִמ הָאְצִי ימתמָשְנְו ןיֶלַמ ּתֶרגַה יִמְתֶא
el si || 18 ** crrp;17 *16 8ּורְקָּב | * 1ּור- || <1 5 תווכיִלַה | %1 הָמְלָע  

prs 0(םָמֹוי יִנָפְל | %1 ? ות-- || <<  )?( prpsולק || =  frt172 || ל-ל 1  conjg c v 
 הָנָפְסַאָי | = a1? cf ==; ג1 םָמְרַּכ ךרד ₪ = = 4 || זס * קזק ? ָהּולְזְַי 4
 18<< | b- dl ? | > ps ּותְמָי | 20 *= ו ומקמ בחר | * 1 המְר | 2:1 6 עַרַה
 )= 6 otk 60 éroingev ?) | 22 * 1 6 6 (6לטצטדסש() DN || * 1 ft קַמָי |

Plcהָכְדִי |  (uoAaricoeig ?) yD: vel3 וייַחְּב | 23 *1 6 6 MSS Gz5 1 6  
 6 חַטְבִי אל | < 6 םֶלשיַו 1? 41 | 9-5 ;crrp 6 (6\\6 ח606וזסו ט6סש) היהי יִנָעַו
 ויָכְרְּדלַע ? | 24 *1 6 6 ומור || * פט םֶניִאְו | < 1 6 ְּךַמְהְו | $10 6 ַתּלַמְב |
 < 15% 23 jןצבקי; 1 ץפקי, pזק ףטקי || '1 לָּמִי | 25 *1 ₪ 6 21155%% םיִשָיְו |

Ex toto cp 24 v25 reliquiae orationis 1004 ? |ןוַאְל  prps5 2155 9 לֶאְל  

 6ק 25, 1 7 =MSK 5 בויא | IQ 31c 6 (tvedpa rap’ abrod)רN || 5 *6 דעי |

 ל ] 6 18% 9 684 b] | Cp 26, 3 1 fit ךַרָל



 1090 :בויא ‘ 16—24,1

 :ףריִמְי ּוזֲח-אְל 'וָעְדיִו םיִּתְע ּונְפִצנייאל יִּדשָמ עּודמז 4
 :'ועְריו למ רוע יש תֹולּובְג

 :הָנַמְלַא רוש בח ּוגָהְנִי םיִמֹותְי רומח
 :ץֶרָאְדיִונְע ּואְּבַח דַחָי ּךְרָדמ םיִניִבָא רו

 יֹמָלֲעפְּב ּואצִ רבְדַמַב םיִאְרּ וה

 :יםיִרעגל םחָל דל הָבְרע ףרַפל רחש
 :ּושקלו 'עָשְר םֶרְָו "ּוריִצְקְי "לִלְּב הָרָשַבי
 :הָרקּב תּוסָּכ ןיִאְו כָל יִלְּבמ ּוניִלָי םורָע

 :רּוצוקְּבַח הָפְחַמ לְּבַמּו ּובָמְרִי םיִרֶה םֶרָנִמ*
 ּלְְּתַנ יִגְעְילַעְו םֹוָתְי ידשמ ּולָזנִַ
 :ירָמְע ּואָשְג םיִבעְרֹ שובל לְּב ּוכְלַה םָרָעי

 :ּאָמְצִיו וכְרָל םיִבָקִי רריָהְצִי 'םָתֹרּוׁשןיבייי
 ענְׁשִת יםלְלֲח-ׁשֶפָנְו 'ּקמְנְו ו יםיִתְמ רעה
 :'הָכְפִּת יםיׂשְי-אָל ַתּולָאי

 וירד ּוריכַהאל | רוָא יְחמְּב יָה והָמַהי
 :ויָתְביִתְנַּב ובָשָי אְָ
 נְבָאְו יִגֶע'ַַלֶטְקְי צור םּוקָי יואל
 :'בָננכ יָה הָלילַבּו
 ןיע יֵנְכּׁשְת-אְל רמאל  ףָשַּג הָרְמַׁשהֿנ עו
 :םיִשָי םיָנפ רֶתָסְ

 :רֹוא ּועְדְיאל ומָל-ּומְּתִַח םַמֹוי  םיִּתַּב ךָשחַּב רתָחיפ

 Cp 24, ז * dlc 2185 6 | ל  ויעְדְו; K ועְדָיו שש ipl | 51 64 ומי |
 * 6 antea (606866) םיִעְר, quod frt 1 pr ועדיו v 1; 9 )2/2( הָמַה cf וימי צ 1

 / etiam v 5 et 13) | ל = :ia | < >3, 6 וערו,1? 8 | 4 0230 Occ ס:*
rtץשא || ל 1 ₪ 6 71155 264 'פל | ¢ 1  a/%יינע | 5 * 65 ה, 0  Orיונע, 6  

 (םֶחְלְל 1 אל | prps @( ענבל; 15+ םיִבַעְרְל | 6 *1 6 6 (חפ6 טקס ליִלַּב
v 10--11 post v 6||47 אלילב) || * א ּוריִצְקִי 0 ורוצקי || < 1 רשע; פק  (Ms&= 

 7 8 15% 39 ןילי , dl 8 el נסב g* 1 6 6 (and parol) | (Var) “מ |
 bj לעו, vg Var ad v2—3 | vro 66 11 trsp postv6 | rr °° Var ad הדשב

cוריצקי ולילב + 6? || * 115% םִיַת- | < 1 + ואָמְניו | 12 *1 6 6 םיִּתְבּו; ג  
 11559 8 םיִתָמ || ל 16 6 INI} cf (2Eefdaaovro) ]סמ 21 | lc 6 םיללע |

ilעַמָשי  éridkorlv 00 rerointat | * prpsד( ד00דשש  abrdg 56 bid8-6 6  
 ft 6 2MSS 6)3 ?) לת | 13 **MS 68 ּוכְלֵי 4/1155  ּובּוׁשי | 14 *1 בֶרֲעַל |

insּוְרְתַח || ל  lcs DAN vel anteaֹורָצְו וביא ] == 1 'ָג ָךְלַהְי | 16 *  ? sקrל ק 
ex v 7.וֶּדַהַי יִּכ  frt 



22,26—23,17 8 1089 

 :ְיָנְפ ַוָלֲאלֶא אָשַתְו ָגעֶתּת יהש-לע זאב
 :םלשת ְּךיָרְדְנּו ְךֲעָמְׁשיו ויִלַא ריִּתְעַתז

 :רוא ּהָגנ ְךיֶכָרְדלעֶו ךָל םָקו רֶמאדרַזְנַתו*
 :'עָשּוי יגיע חַשְו יהָנִג רָמאָתַו ּוליְִּׁשֲהיְּכפ
 ספ | ךיַפַכ רָבְּב 'טלְמַנו יִקָנ"יֶא טלי
 :רמאיו בויא ןעוו 3

 :יִתָחְנַאדלַע הָדְבָכ ידי יח יָרָמ יםויַה-םניי
 :ְתְנּוכְּת-רַע אֹובָא ּוהָאְצָמֶאְו יּתעַדְי ןָּתיִמ

 :תֹוָחָבֹות אלמא יִפּו טּפְׁשִמ ויֵנָּפִל הָבְרֲעֲא
 :יִל רַמאנ-המ הָניִבָאְו יֵננעִי םיָלַמ הָעְדֲא

 :יִּב 'םָשָנ אּוה"ְדַא 'אל יִדָּמִע ביִרָי ַֹכ"בְרְבַה
 :"יטפׂשִמ חַצְנְל הָמלפַא מע לחכונ רֶׁשֵי יםָׁשְז

wowsיהא .אלְ ןימל יףטעו זאא יותשעב  : 
 :אַצֲא בֶהּיַּכ יִנָנֶחְּב "ידּמַע ְךֵרְבי עדי עינא

 :טָאאלְ יתְְמָש כר יל הֶזֶַא ורשאביי
 :ּוִפדיִרְמִ יִתְנַּפְצ "יקָחִמ שיִמָא 'אָלְו ויִתְפְש יתָנְצִמיי

 :שעיו הָתּוא וָׁשְפַנְו ּונָביׁשְי יִמּו דָחֶאְב אָּהְו 3
 :"וֶמע תָּבַר הָנָהְכְו "יקח יםיִלָשַי יביא

 :ּונָמִמ דָחפֲאְו ןנובְתֶא לֶהּבָא וינְפִמ ןב"לעי5
 :יֵנָכיִהְבַה יֵּנׁשְו יּבִל ְךְרַה לֵאָויפ

 :לָפֲאזהָסִּכ ייֵנפִמּו ךֵׁשֲחייַנְּפִמ יִּתְמְצִנ יאָלְיִכוז
26 frt 6 64 dl; v 26 conjg 6 23; v24—25 add vel trsp ante 23 || 29 *° crrp; 

1 8 )a1 הֶוָּג רֶמֹא) הָאֵגְו םֶרדתַא ליֵּפְׁשִה | * פט עשו | 30 *1 6 0 תַא ve 
 | 'טְלָמְתְ | 516 36 וויָּפַּכ  al NINA et antea NY | * 0;א prps bשיא;

Cp 23, 2 ** 6 = 1;(115%% 56 ידמ) יתעדי םג ?; קזקפ םֶנָמָא | * 6 יִדיִמ ? 
 | ויִתַעְדְי | 6 *1 אל  | 3 dlc Mss: 3, MSsיִבָשָמ | <16 68 ודי

  | 16חכונו | <16 9 יִמַע  *1 6 4MSS ¥ cw | * 1 6 669בל | ץ ?  insל
 = ?| יִטֶּפָשַמ | 8 סז* 6 יִנָניִאְו 0:2 = 4 | 9 *16 8 תק 630 8155

 | ) )9 <6*%( 61 )a44הָָחֶא (והָז--) | <1 < 36 יֵעֲא | % = ּוהַאְרֶא (5); + 8--פ
  6 1455 6%9 | 1זס **1 6 8 יִדְמֲעְו יִּכרַּד | 12 *1 66 60) 'צַמִמ | * ₪1 ן

  132,13 | 14 %% crrp; <6 et dl ? vel postש 6% cfפיִקָחְּב | :3 !רַחָב 6

v 17 trsp? | ל prps כ | 5 8 שא | $30 pn | צד “dl 6 19% j 
 ל 1 נמו
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 :רמאיִנ יֵנְמַּתַה וָפיִלֲא ןעינ + 22
 :ליּכָשַמ ומיָלֲע ןֵכסִייִּכ : ירָבגְְכְסְו לָאְלַה*

 :ִיִכְרְד םּתַתיִּכ עַצָּב-םִאְו קָדִצִת יִּכ יִּדׁשְכ ץֶפֲחַה
 :טָפְׁשּמַּב ףֶמַע אֹוָבָי ְּךָחַכְי ְְּתֶאָריִמַה

 :ךיִתנועל ץקןיִאְו הֵּבְךְתעָר אלה
 :טיִׁשְפַּת םיָמּורע יָרְגִּו םֵגֲח ְּיֵחַא לּבְחַתיִכ*

 :םָחָל"עֶנְמְּת בעְרְמו הקשת ףָיָע םימדאלי
 :הָּב בָשָי םיִנָפ אּושְכּו ץֶרָאָה ֹוֵל עורָז שיִאְול

 :אָכְדְי םיִמֹתי תֹוערוּו םקיר  ָּתְחְלש תונָמְלָא
 :םִאָתַּפ דַחַּ להבי םיִחַּפ ּךיִתוביִבְס ןּכ לע

 :ַָָכת םִיָמ"תַעפָשָו "הָאְרַתְאְ "ְךשחְראייי
 :ּומָרְחיִּכ יםיִבָכִּכ שאְרי יהַאְרּו םִיָמָׁש יהַבְנ ּהולֶא-אלָהְי

 :טוּפָשְי לָפְרִע דַעְבַה לֶא עדי"המ ְּתְרמִאְו 5
 ְכַהְתִי םִיֿפׁש גּוחְו הָאְרִי אָלְו וֶלרַתְס םיָבָעי

 :ןָאיַתְמ ּוכְָּד רֶׁשֲא רֹוָמְׁשִת םקוע תַרָאַהיפ
 :םָדֹוסְי קצוי רָהָנ תעדאלְ ָּמְמְקרַׁשַאי

 :ומל יש לעפַי-המּו ּוּנַמַמ רוס לֵאָל םיָרְמָאָה ל
 :יֿנמ הָקֲחָר םיִעָש תצעו בוט םֶהיַּתְב אל אּוָהְו

 :ומל"נעל יקנו ּוָמָשְַו םיקידע אי
 :שא הָלְכָא םוְתיְו ֹונָמיִק דָחָכִנ אָליבֲאפ

 :הָבֹוט יֵּתָתֶאֹובְּת םֶהְּב יֹםָכְשּו מַע אָגְכְסַה“י
 ְָבָבלְּב ויָנְמַא םיִׂשָו הָרֹוּת ויָפַמ אָגיחקי

 ְָלַהֲאמ הָלְוע קיחרת הָגּבִת ידש-דע בּׁשָתבֲא*
 :ריפוא םיִלָחְנ רּוָצְבּו רֶצָּב רֶפָעְלַעיִתיִשְו

 :ְךָל תֹופְעֹות ףַסָכְו ךיְְְּב יש הָיָה
 Cp 22, 2 * 115% 35 תעד || ל 1 6 3 ויָלָע מ (dittogr | 9 16 6884 אָּבַדִת|
 נס 1 'ביַו | זז ** 16 6 ּךשֶח (ףנרוא; 3 ךשח יִא | % ? כז ְּךֶלָהָאְל | © 5
 ) תַבְכָש cf 6 | ז2 *1 5% 6 8 הְּבְגַה | 5 16 63 הָאְרִי +6 הָאָרְו | <<6
 םיִריִּבַּכ אד; v 12 406 ? || 16 1 6 ca 20/55 6 NלQ | 17 16 8 ּונל | 181 6

v 17—18 dl (add ex 21,14--16( || 19 lc 6 iN] et postea |W] |6 ממ;  

al Bhp) (cf 0330) et antea 48 |ּוניִמְק;  et postea6 68 ּודָחְכְנ  ft201  

 21 * קש םֶלָשַהְו | 5 1 6 184155 636 ּובְּת; ג! ףאובת | 23 1 6 6 הָנֲעַתְו
ca 651155 03609 ?(ל  | pln | 24 * 101155 Or ¥ NW‘; prps RW\צ6|  

 רּוצְכּו; קrקs רָצְבַו | 25 ;dub 5 ריפזאו התרת, תֹופָמֹוט 0).



21,12—34 IOB 1087 

 :בֶגּוע לוק ּוחְמְִׂיְו רנו ףָּכ ּואָשְיי
 :ותחי לוָאְׁש 'עַנְרְבּו םֶהיִמְו בוָטַב לבי

 ּונָצָפִח אָל ְּךיֶכָרְד תעְדְו ּונָפִמ רוס לאל ּוָרְמאיַניצ
 :ֹוְּב"עַנְפַג יִּכ ליַעוגההמו ּוגָדְבעֶניִּכ יִּדשדהַמי5

 :'יִּגַמ הָקֲחַר םיִעָשְר תַצֲע /םֶבּוט םֶרְב יאָל ןתיי5
 םֶדיֵא ומָיְלָע אֵבָיְו ֶּעָדי םיִעְׁשְדירנוהַמּכיז

 :יוּפַאְּב 'קלחְו םיִלְבֲח
 :הָפּוס ּוּתבָנְג ץֹמָכּו חּוָר"יִנְפל ןֶבָתְּכ ּויִהְיי*

 :עָרְיְו וילא םִלֵׁשְי ווא ויָנָבְלְּפצי ַולָאופ
 :הָּתְׁשִי יֵּנַׁש תַמֲחַמּו ֹוְדיַּכ וָניֵע וארו

 :ּוצָּצְח ויִשְדַח רַפְסִמּו ויָרֲחַא ותיִבָּב וָצְּפְחדהַמ יֶּבז

 :טוּפְׁשי 'םיִמְ אּוהְו .תַער"ידַמלְי לאלה =
 :לויִלָשְו יןנאלש ב ומת םֶצָעָּב תּומָי הז

 :הָקְׁשִי ויתומְצַע חמו "בח ּואלמ ןיָנימע 4

 :הָבוּּב לכָאזאלְו הָרמ שָפְּב תומָי הוי
 :םָהיֵלֲע הָּתַכְת הָּמִרְו ּובָבְׁשִי רָפָע"לַע דַחי5

 :ּוסְמְחַת ילָע תֹוֿמְזִמּו םֶכיֵתֹוְבְׁשְחמ יִּתְְַי ןהיז
 :םיִעָשְר תֹונְכְׁשִמולָהֲא היַאְו ביָדָנתיב היא ּורְמאָת יב

 ּרּכַנְת אָל םֶתֹתֶאְו ְּךְָד יֵרְבֹוֵע םָתְלָאָׁש אָלַה
 :"ולָבּוי יתֹוָרְבע 'םיָל עֶר ךָשַחִי ידיא םָנְלי יב

 :ָֹליְכְִׁי יִמ הָשָעְאּוהְו וכד ויָנְפ"לַע דימו
 רָפְסִמ ןיא] | !דוקלי שינו לבי תרָבִקִל אה

 ויגָפְלּו  ךוָשִמַי םֶרָאלְּכ יְרָחאְ לחג יִפְגְר ול ּוקְתָמּ
 פ | לַעָמירַאְשְנ םֶכיֵתְבּוׁשְתּו לָבָה ינָּמֲחנִת ךיִאְוי

12 lc ca 30MSS 6869 ב' || 13 516 Q Vrs POI; א ּולְבי | ל = 6 א 
éavaratcet 6; vel | עגְרַבּו | 5 16 )£560(6 ּותָחִי (a (תחנ | 14 Or ּונָמְמ | 

16 5 dl 6 6 אל 1 אלה | < 1 6 6 ונָמְמ = 0/ eo || 17 * 6 (Eougw 0070066( 

 | 1דיִּפ, ודיא  ypag.; prpsלא | 20 6ח.  1? 4 | 5 3/2 stich exc? | 1םקזַחי;

21 1 frt ּוצְרִח cf 14,5 | 22 * 5 דַמְלי | 5 4155 6 'T; prps? הִיִמְר | 23 *1 

c MSKen76 ‘NW || 5 dl c 25/155*%5 .י | 24 ° 6ח ypog.; 6 Td 06 Eykato; 
prps וימטע feznora | רֲחִּת ג ֹוׂשֹפִחַתiw 2712 | * + ל 1 ₪ 6 689 בֶלַח | 
28 fit dl 6 ]5* יי: || בס *] 'א יב nisi a דיִאַמ | ל 1 םויב 6 
cf % | 5 ,ּותְרְבַע ? | %1 לצי vel לכ et antea " = 4 || בז 1 יִמּו cf 30° | 1 

 .) | 33 = 81 )06וילֲעְו



 1086 בויא 21,11—20,20

 :'טֶלַמְי אָל ודּומֲחּב ֶנֶטְבְב לש עַדָייאלו יב
 :ובּוט יליחְייאָל ןפ-לע | וָלְכָאְל דיִרָשְיאְיי
 :ּונָאְבִּת לָמָע דָילְּכ ול רַצי וקְפָש תואָלָמְּב>

 ּומיִלָע רַטְמִיְו וָּפַא ןוָרֲח וָבדחלשי ינָטְב אָלַמְל ויהי:
 :ּומּוחְלּב) :הָׁשּוחְ ,ne והָפלחַּ לזר קֶשּגִמ חרְבְי

 ותְרְרְּמִמ קֶרְבְו יִהָגמ אַ לש
 יוינּופְצַל וס ךשת-לכיé :םיִמַא ויִלָע 'ךלהי

 :ולֲהֲאְּב דיִרָש עַרָי 'חָּפְניאְל שא ּהְלְכֶאּת
 ול הָמָּפּוקְתִמ ץֶרֶאְ וגוע םיִמָש לוז

 :ֹוּפַא םוָיְּב 'תֹורָנַנ תי לגב ילנה

 :רמאיו בוא עני 21
 :םֶכיֵתְמּוחְנַּת תאֹוהיִהְתּו יִתָלַמ עומָׁש ּועָמְׁשי

 :ניעְלֲת יִרְבּד רָחֲאְו רָב יִכֹנאְו יֵנּאָׁ
 :יחּור רצְקִת"אְל עּודמ-םַאְו יָחיִׂש םֶדָאְל יִכְנָאָה

 :הּפ-לַע דִי ּומיִׂשְו ּוּמַׁשָהְו ילֲאונפ5
 :תּוצָלּפ יִרָשָּב וֵחָאְו יִתְלָהְבִנְ יִתְרְבזיאְו

 :ליָח ּורָבָּנַּנ ּוקְתָע ּוָיְחְי םיִעָשר עודמ7
 :םֶהיִניִעְל םָהיֵאַצֲאַצְו םַמְע םֶהיִנְפְל ןּוכְנ םעֶרו*
 :םָהיֵלע .ָּהולֶא טָבְשאלְו רַחּפִמ םוֶלָש םֶהיֵּתַּב

 :לָּבָשְת אלו ותרפ טלפְּ לעג אלו רַבָע יוָרוׁש 0
 :ןודקרי םֶהיֵרְלְ םהיליוע ןאצכ ּוְלָשויי

 20 351 frtc 6 (abrod 0שדמק(60 70% טח6קאסטסוצ) ובּוטְל al) ולָש) עַשי

 al) ונמַטַמְּבְ | ל 1 5 וָד-- | <16 036 wo | 21 * 8 ּולָביִל ּולָהֶאְל ? | ל 6
c 6X) dl|22 1 6 69 לָמַע; 3 לוע ] 23 5%  | var dl (add)לחי | ?  haa) 

 ל קצקפ ? הוהי || 6 םיִלָבֲח; כז םֶחָפ, ֹותָמֲח et( aזeג וילָע) | 25 **1 6 6
 הגמ (עז = ₪ ףֶלָש אַציַ; צ 24 חרבי -- 25 ותררממ 306 | * 1 6 60
 וכלהי | 26 = 61 6 6 ןופצ (טגנ) ₪1 ול | * 1 < 73155 6580 'ָכאת | <! הָחְְּ

cf 185 |ביִבָש ' et postea15) עדי) MSSךעדי  prps Vx; 1 frtהָחפְנִ | 5  vel 
 28 51 6 6 לוגי cf MSs) ל( || * 6 יִלְּב; 1 ₪ לבי קאש | 1 8% INN רגְנְו.

Din; prps tN (a Jy); 1fnתַרְכְנ,? תֶרָעְגַמ | 29 * 4! (8) | < 6  sקזק 
1c 658021, 2 1 6 6869 םכתמ— | 3  )r5e/5( | Cp(לַא-םע) (הָר-) ארֹומ  

 11 )6 4 1 ft | (antea Nb 6 3 רַמאַה | 8 dl 6 65 | g 1 frt 6 8)6( מל |
rr 29 —W); conjgv8cvr.זס 3:16 69 םֶר- | *1 םֶת-- |  



1-9 IOB 1085 

 :יָב"אָצְמִנ רָבְד שֶרָשְו ֹולףָּרְרנ"הַמ ּורָמאֵת יּכ5
 יבָרֲח תֹונֹוֲע יהָמֲח"יָּכי בֶרָח"יַנְּפִמו םָכְל ר 9

 ספ  :'ףִַּש "ןועדת ךעמל
 :רמאיו יִתְמַעַנַה רפוצ ןעַיַוי 0

 :*יב ישו ירובעב ביש ִפָעָ כָל
 :ינְַעַי יָתָניִּבִמ 'חּורו עַמְׁשִא יִתְמַלְּכ רומי

 :ץֶרָאילַע םֶדֶא 'םיִש יּנמ  דָעְיִנִמ ָתְעַדָי "תאְזַה
 :עגָרייַרע ףְנֶח תַחְמִׂשְו בֹוָרָקִמ םיִעָשְר תַנְנְר יִּכ

 :עיגו בעְל ושארְו ֹוָאֹיִׂש םִיָמָשְל הָלעידםֲא
 :זיא ָרֶמֲאְי יָאר דָבאי חַצְנָל ולְלְגּבז

 :הֶלְיַל ןֹויְזֲחְּכ ירו יּוהֲאָצִמְי אלו ףועָי םולחּכ
 :ֹוָמֹוקְמ יּונָרּוׁשְּת דוע-אלו ףיסות אָלְו ּותַפְזָש ןיע*

 :ונוא הָנְבָשָּת ריו םילד יוצרי ויני
 :בָּבֶשִת רַפָעלַע ומַעְו וָמּולֲע וְָלָמ ויָתומְצַעַיי

 :וְנושָל תַחָּת הָניִחְכי .הָעְר ויִפְּב קיִתְמַמְדַאיי
 :וּכַח ְךֹותְּב הָנֲעְנָמְִו .הנָבְזעַי אַלְו ָהיֶלֲע לָמָחְיי

 :ובְרקְּב םיִגְתְּכ תַרֹחְמ ּךּפָהְג ויֵעְּב ומָחְל +
 :לֶא ּונָשְרִי ונָטְּבִמ ּונָאקיו עַלְּב ליָח5

 :העפָא ןושל ּוהגְרַהִּת קני םינָתְפשאְרי
 :הֶאְמָחְו שָבִּ ילחנ יִרָהנ תֹונלְפְב אָרְדלַא וז

 :יסלַעְי אָלְו ּותָדּומְּת לח יעלי אלו * עני יִביִשָמי
 :'והנְבי אלו לג תָיּב םיִלּ יבזָע ץצְרקיִכפ

 28 lc ca 1000155 06% וב | 29 °° crrp; 6 00006 yap 6ח 0%

add? |הָמַה | =<  ppsב אֹובָּת םיִלְוע 'חדיכ ? | ל 0;  

prs TW cf 6 et 6% |ןידָש, 0 ןודש, 6 ןידש;:  KAOZ3Y1 6 [עֶדַי | * MS4  
 Cp 20, 2 * 6 ןֵכ אל | * קזק יִנּוביִהְרי || < :ת5 תאז !ve ןַּכ || 1 ₪ יִּבְל שחְר|

4°1c MSI51 'ַעְת |  | se :ntelligentia)3 51 ₪ חַכוהְו | *16 6 הָניִּבְמ (=  

 6 אלה |? 4 ? | 6 prps ותֶאְש | 8 51 6 684 אָצְמְנ | ל 1 8 6 6380 ד[ |
ro crrp et Var vel gloss adv 19 6 18 | * 6 137),1 'שי || צ * | v9 >t) dl 

(et postea 13‘W)) || v Ir sequiturקזקפ ? םֶהיִדיְו ש ויָדְליִו  ? || (קמNi)30 ּוצרָי  
 6-8 || צל 1 רֶהְצִי < סא c 'גלפב | 18 = 6 אְוׁשְל; קז 0 ךַׁשָמ | +

(cf 6xעיִני) || < קצקפ 6) גילבי || 1 + סעל אלו ... ליִחְּ  Ip (Msken x45 
Akatdrotocg) uf fructum . . [arboris cuius-6ןג00ףד06,  dorep grpigvog 

 dam], gui mandi non potest vel potius סלעי אל ויָתדּומֲח ליֵחְּב 608 5

 3 ליחב | זַפ * 6 בע; ערן cf229 | ֹוהָנְב.



 1084 בויא 27—19,4

 :יִתָנֹוׁשְמ ןיִֶּת יִּתֲא יִתיָנְׁש םֶנָמָאדףִאְו+
 :ייִתַּפְרַח ילָע ּוחיכותו ליִדגַּת ילָע יםָנָמָאדםֶא5

 :ףיקה יִלָע דלוצמל ינוע הלא" ופֲאועד5
 :טָּפְׁשִמ ןיִאְו ענׁשא הָנֲעֲא אָלְו סָמָח קעְצֶא ןָהי

+ 

 = שאר תֶרָמִע רג יִשַפה יֵלעמ דובב
 :יִתְְקַּת ץֵעְּכ עסיו ּךֶלֲאְו ביִבָס יִנְצְתִוי
 :ריָרָצְכ דָל יִנָבְשָחִיַו ּופַא ִלָע ירחי

 אל ביִכְס ּונֲחיו םָּכְרּד יִלָע ּולָסִיו ויִדּודְנ ּואֵבְיו דַחיזיי
 :יִּנָמִמ יּורָזְרַא' יעדיו יקיָחְרַה ילָעִמ יֵחַאי

 יָתיֵב יי :יִנּוחְכְש ֵעָוְמו בורק ּולְדָח

  ָּלְרָּגְתֶא ומ הנע לו יתר דלי
 :יגְְב נבל ית יִתָשאְל הָרז יחי

 :יָברְבַַו הָמּוקֲא יב ּוסֲאָמ םיִליִועְםני*
 :יָביוכּפְהְנ יִּתְבַהֲאהָוְו יָדוס יתְמדלָּכ יִנּובֲעְּתיפ

 :יָנׁש רוָעְּבי הָטְלַמְתֶאָו יָמָצַע 'הָקְבָּד יֵרְׂשְבבְו יִרועְב
 :יּב הָעְנָנ ּהֹולָא-די יכ | יער תא יִנִָּח נח

 :ּעָבְשִת אָל יִָשְּבַמּ לָאְדומְכ יִנָּפּדִרִת הָמָל
 :'ּקָחְיְו רֶפְפְּב תי יל ץןוֶבְתָּכַיַו ופא ןָתויממ

 :"ּובָצְָי רַב ידע תֶרָפְַו לְָרּבדטעב+
 :םּוקי רֶפְטלע ןֹורֲחָאְו יַח יִלֲאָג יִּתְעַדְי ינאי

 :ָהוְלֶא ה ףירָשּבִמִ א לרוע *רֶחַאְוא

 יקח ִתיִלכ ֵלְּכ רזאל
 4 6 הָ-- | 5 * 4 ? | ל ; 16 6 הָּתְרָחְּב | זז *1 ריו | * 16 68 רֶָצְכ ישו

dl 6629 וק-- || ל 6* ּורֶזְכַא ;  add? | 13 51 6 MSKn3°ּורָצְכ | 2 =  c¥ 
 3 ךא | 14 = ו יֵעְִּמּו יבורק (סצקצ יֵעַּדַמ 'ק) | 15 = 6ספ)8 6 + 14 ינוחכש |
 17 1 + יִתָנֲחַצְו | 2041 | 0 6 הָבְקַר | = 1 ₪ יֶנָשְב יִרָשְּב cf = | 22 קז
 ליַא | 23 *1 ןובתכיו | * 1 רפסב למ וקחיו | = 41 6 68 | 24 5 0 דעל |

cf 16,19 | = 1 ftרַחַאְו | *1 ידע  ft5 סז ןובצחי | 25 = 5050 | 26 1  
dvavrAodv ?( se Jevabit prope me || %1 ? TWD (cf 6 mapa6  )יִּתֶא ףקונ 66 

 ap xupiou שמ( cf 16,19 ז6] שמדתָאְו (תֶאְו קז יתא < || 27 == קזקפ יִנְרָשא
nonn vb exc 2.לא | < 1 וארי | 4  prpsיֶניִרָשַא | ל  vel 
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 :רמאוו יִחָשַה רָּדְלַב ןעַוי 8
 :רָּבַדְנ ירַחַאְו 'ּניִבְּמ ןיִלַמְל 'יצְכק 'ןּומיִׂשְתויהָנָא-רעי-

 :לםָכיניעְב ּוניִמטַג הָמַהְּבַכ ּונְבָשְחְנ עודמצ
 :מְקַמִמ רצ קתַעְיַו" ץֶרֶא בזעת ךנעמלה פאב וׁשְפַנ ףרטי+

 שא ביִבָש הנאו עי םיִעָשְר רוָא םג
 :ךָעְי ויִלָע ורנו לָהֶאְּב ּךשֶח רואי

 :ותְצִע והְכיִלְשַתְו . דוא דְעצ ּרָצִי ז
 :'ִלַהְתַו הָכְבְׂש"לעְו יויְלְְרְּב תָׁשְרְּב חלש

 :םיִמַצ ויִלָע קָזִחְי חַּפ בֶקָעְּב זחאיפ
 :ביִתָנ ילע ֹותְדּכְלַמּו יִלְבַח ץֶרָאְּב ןּומָמיפ

 :ויִלגרְ והָלְפֲהְו תֹוָהְלב ּוהָתַעַב ביִבָסיי
 :ועְלצְל ןּוכְנ דיִאְו נא בַעְרְיִהְי ל
 ייחַמְבְמ ולָהֲאַמ קָתָנִי* :תֶוָמ רֹובְּב יריב לכאי ורועי יִּדַּב לבא
 הנ"ל הָרֹוָי ּולילְּבִמ ּלֲהֲאְּב ןוְּכְשַּתיפ :תֹוהלַּב למל ּףהדָעְצַתְו

 :תיִרְפְנ
 :וךיצק לַמָי לַעַמַמּו ּושַבָי ויִשְרַש תַחִּתִמי

 :ץּוחְדיִנָּפלע ול םשדאלו ץֶראדיִּנִמ דַבָאדֹורָבְזל
 :והנִי לַבִּתִמּו ְךׁשֲח-לֶא רֹואמ ּוהָפדְהִי :5

 :יִרּנמְּב דיש ןיאו .ָמַעְּב דָכְנְאלְ ול ןינ אלט
 :רַעָש זחא םינמדְקְו םיִנֹרֲחַא מש ױמדלֲע+ס

 ם  :לַא עדיאל םוקמ הֶזְו לוע תֹונַּכְׁשִמ הָלֲא-ְּרַאי
 :רמאיו בֹויִא ןעײוי 9

 :םיִלָמְב יִנְגּואְּכִדְתּו יִשְפנ ןנְנְת הָנָא-רע
 :יל"ורְְּהַּת ּׁשבַת"אְל יִנּויִלְכִת םיִמָעְּב רֶׂשֲע הז

 Cp 18,2°al|°1c 6D (ם--כ || <16 6 ץֶק | %1 6 6 ןיִבּת | <6
 6 ּונָחְנַאְו | 3 * 16 6 ּוניִמְדְנ cf ש 49,13. 21; prps מ( (=*3MSS( | ל 16 58
 qינ— | 4 *% antea vel postea */, stichus exc | °° 6 ויָדָסִמְמ רַה קָתָּנִי | 1

sed cf6 5 0 ב  dl5( ּוהְלָשְכַתַו | 8 5  (gpdaa6 9 עַשְר | ל 16 6  
Ir prpsבקעַּב | iללי | 9 1 6 8%  (Axxoein)166 5,15 ]| ל 1? 6 6  etiam 

 והָציִאָהְו ץe! ּוהָפְדַהְו; 6+ חסגג6( || 12 *1 הָיְהִי | ל 1 6+ ול ווא | 13 = 41
 (dup) ] ל אז יודב ] 14 °° dl (gloss vel Var) | ל 6 גטט6 || 51 'ציו | 15 0
 (64 vurri 00ד09) ללב cf) 15% 45; 1 ₪ לַעיְלּב et antea 6 MSF 555 ןשי
 al תיִליִל | 18 1 ּוהָפ-- ₪ והדני | 20 * 6 ומילע | * 60 וַחָא | Cp 19, 2 / גול
 ינָנואּכדתּו | 3 * 3MSS 'כחת; 6 (éחiאeo9e( ורכָת ? cf 627 | ל 5*4/155 יב

 לס"



 1082 בויא 17,16—16,18

 :יִתָקְעוְל םֹוקָמ יהידלאְו יִמָד יִּפַכְּתדלַא ץֶרָאי
 :םיִמּורַמַּב ינהָשְ ידע םִיִמְשבְהְגִה הָּתע"םגיפ

 :יִניִע הפלה ּהולאהלא ייַעְר יציל 20
 :והערל "כ הילס רֶבָגְל חכו

 ל םיִרְבְק 'וכלמ מנ הל תרי 17
 :'יגיע ןְְּי *םֶתורְמַהְבּו יָדָּמִע םִלְתָה אָליֲא
 :'ֵעָקְּת יִדָיְל" אּוהדימ ּךָמִע יינֵבְרָע אָּג הָמיׂש

 :םָמֹרְת אָל ןפילע לֶבָׂשִמ ָתְגַפִצ בכי
 :הָנָלְבּת ויָנְב יִניִעְו םיִעָר דיני קָלַחלפ

 :הָיְהֲא 'םיִנָפְל יתַפֹתְו םימע ילָשָמל ינְניִצַהְו 6
 לב לכ ייֵרְצִיִו יִניֵע שַעַּכִמ הָכְתַ

smsרֶרְתִי 'ףנֲח" לע ייפ תאז-לע םיִרָשי : 
 :ץֶמֶא ףיסי םִיֹדי"רָהַטּו ּכְרַּד קידצ זחא
 :םָכָח םֶכְב אָצְמָאְהאְלְו אנ ואבו ּובְׁשּת יםֶלָּ םָלָאוס

 :יִבְָל ישְוִמ קת ית ּרְֲע ימי
 ְָׁשְה"יינְפִמ 'בוְרְק רוא ּומיִשְי םיָל הָלילי*

 :יֶעּוצְי יִתְדּפר ךשחב יֶתיֵּב לוָאָׁש הָוקֲא-םָאיצ
 :הָּמְרָק יִתחַאו יִּמֲא ּהָּתֶא יֵבֲא יִתאָרָק תַחַׁשַליּ

 :הנָרּוׁשְי יִמ יִתְוְקְתְו יֶתְוְקִת פא היא
 פ | 'תַחָנ רָּפָעילַע דַחָי-םִא הָנְְרִת לאְׁש יידי

Ig ₪ add || 20 * 1 ₪ יער יל NY (cf 6 60160116 pov 6ף 06מס = ND! 

  | 22 8יעַר | גז == 8 רבגכ 'א 'ע םדא-ןב חכוי ול || ל 89 ןָבְּכ ; 1 6 5155 ןיִבּו
hic incip cp 17 || * prps דָּפְסִמג 141 | Cp 17, 1 = | יִמָי הֶלְּבִח וחור | 
b --- 56 וכעדנ) 1 יב cf Jes 186 6 pepouevog, 0 יב עב | 

ica hide ld 

frt לכ vel ּולָּכ | 8 5 et * 6* invers | 10 * 58 80 0 ft Var et c 
MSKen 286 ql | b Or ואבי ; 8—10 add; 1ז sequitur 6--7 | 11 * 6 6 (ev Bpéuw) 
formam a םהז | ל conjg c 6 6 ;ישרומ 80000 cfmagras (babyl) marso (syr) 

= funis | 12 *1 6 6 AO (EOnko, 6A” Hier —kav) DW vellnwr | ל al, 

crrp ex ,רקוב vel dl רוא (Var) | ° 1 ִנִמ | 14 75 dl ₪ 1 יִמָא post 

 " ]% 8יִתָבֹוטְו | 16 *1 6 6 ידָּפַעַה |? 1 6 6 (6000מ | 15 1c 6 060600יתארק
111675 sed inest in 8[( nn]. 



15,32—16,17 IOB 11 

 :הָנְנְעַר אָל ותָּפְכְו 'אָלָמִּת ומוְידאלְּבִי

 :ותְצַנ תיוכ ךלֶשִיַו .1ךסּב ןָפגּכ סָמְחי
 :דַחָשיִלָהֶא הָלְכָא שאו דּומְלַג ףִנֶח תֶדעיִכ+

 פ  :הָמְרִ ןיִכְּת סֶנֶטְבּי  ןֶוָא דָלְיְו לָמָע הָרָהּפ
 :רמאיו בויא ןעוי 6

 :םָכְלְּב לָמְע יִמָחְנְמ תֹוְּבַר הָלֶאְכ יּתְעָמְשי
 :הָבְעְת יִּכ ךְציִרְמַיײײהמ וי חּורייִרְבְְל ץֶקַהי

 יִשְפִנ תַחַּת םֶכְׁשְפַנ שי ּוָל .הָרּבֹלא םֶכְכ יֵכנָאוג*
 :ישאר ֹוָמְּב םָכיִלֲע הָעיִנֲאְו םיִלָמְּב םָכיֵלֲע הָריִבִַ

 :ִךָשֶחְי יֵתָפְׂש דיִנְו יִפדומְּב םָכְצַּמַאַאפ
 :ָּךְלַהָי יֵנמדהַמ הָלּדחַאְ יִבֲאַּכ ֶָׂשֲחַיאְל הָרבִדֶא א

 ייָנטְמקִּת :"יִתְרעְלְּכ יִתּומְׁשַה יִנָאָלָה הֶּתַעְדַאל

 :הָנַייְִפְּב 'ישָחַכ יב םָקְַו הָיָה רעל
 ייִגָשְּב יִלָע קֶרֶח ייִנַמְמְִׂיו וףַרָט ֵפַא
 ייל שקי +לל רייע שמו
 :ןּואָלַמְתִי יִלָע דַחָי ייחל ּוְּכָה 'הָּפרֶחְּב

 יפו פע זו נר יי לָשיי
 ויבר יִלָע ובס :הָרָמַל ול ינמיקינ

 :יִתְרְרִמ ץֶרֶאְל ּךְַׁשִי לֶמָחִי אָלְו יֵתָֹלְּב חְָ
 :רבְָכ יִלָע ץֶרָי 'ץֶרַפיֵגּפלע ץֶרפ .יִנצְרְפי

 :ינרק רפְעְב יִּתְלַלֹעְו יִדְלַג ילע יִּתְרַפְּת קשי5
 :תִוָמְלַצ יפעפע לעְו יִבָביִגִמ הָרֶמְרמֲח יפי

 :הָּכַז .יִתְלַּפְתּ יִפָכַּב סֶמָחְאל לעיל

32 * ins 6 6 (f rou abrod) 5 1תֶרּומִּת vel ֹותָרֹומְז )cf ותְרּומִּת + 3 | 1 
c 6 (pOapicerat) $b || 35 8 לוָבָּת | Cp 16, 3° MSK= 29 mpi | 5 8 

 | יִנָּמשַה ₪  geonrora; 1'זחי | 7 * 6 ןגטק6ש, ! veףשַחֶא אל; 1 % (םכ)קּומַא

  | 8 * 411 | b — snordusותְעְר 'כ) ? cf 42,11 0ל >6; קזק 1תֶדע 'כ, גו יִתְעְר 'כ
meus; 1 8a et 2 invers? || g *1 ft 6 68 יִנָטמשיו | ל 6 + ּולְפָנ ויִדּודְג יֵצֲח 

 | ילע | = ? 1 6 £8 םֶהיֵניֵע ושי יִרָצ | 51 6 3 יִלַע | זס * 61 6 9155 380 ב
5 6 bre cf syr cherpo = mucro || 9 לע; 8 ירצ gad 11 fin frt add || 

12 6 Ths koung cf arab ‘uzf = tuba || 13. 14 6 omnia vb in plur || 

14 5 frt 6 MSK= 3 GY dl | ל sic 4 (Y min) | 16 -א הָר-- 0 ור | 7 
 .₪  sed 1 frtהָּבְזי (ך),  et posteaיִכְלָהְתַהְו

Biblia. 7ס 



 1080 בויא 1-1

 :ףיגיע ןוקוךודהמו - ְּבל ךחקי"המיי
 :ןיִלמ ףיִּפַמ תאָצהְו ּךֲחּור לָא-לָא בשתי

 :הָׁשֲא דול קצְיִכְו הָבְנוְיִכ ׁשֹוָנָאזהָמיצ
 :ויָניִעָב וכזאְל םִיַמׁשְו  ןימאי אָל ושדְקַּב ןַהי5

 :הָלְוע םיִמכ הָתש"שיִא חֶלֶאְנְו בָעְתַניִּכ ףא 5
 :הָרּסַאֹו יִתיֹוֲח-הָוְו יִל"עַמְׁש ומאז

 :יםָתֹובֲאַמ ּודֲחְכי אָלְו ודיני םיִמָכַחְרָשַאי
 :םָכּותְּב רֶז רֶבָעְאלְו ץֶרָאָה הָנְּתַנ םֶּדְל םֶהָלי

 :ץיִרָעְל נְפִצַנ םיִגָש רַפְסִמּו לָכּוהְתִמ אּוָה עָשְר יָמְילָכי
 :ּונָאובְי דדוש םולשּב וינְזָאְּב םיִדָחְּפדלוקיי

 :בָרָחַלֲא אּוה 'ָּפְצְו יִּךָשָחְיִנִמ בּוש ןיִמַאוהאליי
 :ירֹודיּכל] "וָרְְּב ןוָכְניִּכ ועדי היא 'םָחְלל אּוָה יד

 ריִתְעוְּלַמְכ ּוהָפְקְתִת יהָקְּוצְמּו רצי ּוהְתַעְבְי = :יְָׁשְח"םּוי
 :רָּכנְתְי יֵשילֲאְו יי לָאילָא הָטְנריָכ

 :ריִנְגֶמ יג יעבי יראָנצְּב ויָלֲא ץורי5
 :לָתָכיֵלֲע הָמיִּפ ׂשעיו ְָּלֲחְּב ויֵנְפ המכריז

 יומל ּובשידאל םיִּתְּב תּוּדָחְכִנ םיִרָעוָכְׁשיופ

 וליח םָּקְיאָלְו רשָעְידאְלפ :"םיִלנָל ּדְתַעְתַה רש
 יִּךָשחהיִּמּורּוסוהאְליי :'םֶלָנִמ ץֶרָאָל יהָטאָלָ

 :"ויפ יִחּוְרּב 'רּוסְיְו תֶבָהְלַש שָּבִיְּת ותקנוי
 :וְִרּומְת הָיָהִת אָוָשיִּכ יהעְתַנ ןשי ןָמָאודלַאיי

vel 6 MS*e= 59 6 (énhvey-1 ₪46 51155 56 ןוזמְרי  ypapéuevov;12 6705  

 אav( [ומְרי | 13 * = לע et antea( ב?( | * prps יִרָמ | 17 01 ו 6 650 | 81
 'בא םודחכ | 20 1? 6 0580 לָלֹוהְתַמ יו לָלַהְתִמ | 21 6 דש; 1? ₪ | 22 *1
 ? 'ח 'מ רוס אל cf 15,30 (= Var ?) | ל 1 [jing )= 6 (וז6זסגדסו ?) | *1 6 6

lc 6 (yuyiv)6 יל |  (kararérakroi 56( TY] | Plcיָדידַלֶא | 23 51 6 6  
(sic) 24 ||6 6 6 ּוהָתַעְבִי  cf 18,12 vel \T'B cf 31,29 || ** conjgהָיִא | 6 דיִאְל  

gloss ad 26? | 25 * et?1y|ל-ל 61 ?  | (sic)והָפקתת  conjg 6 6 c24 **  
cf Ezןגָמֹו עבוכְּב 6)  s26 *1 6 15% 37 ןיָלֲע | * קצק רזּבְנּכ 16,14 || = קצק 

cf Jes 13,20; v 25—28 excepto 28c (nisiםָלּועְל  etc || 28 * prps T? vel23,24  

gloss) prb add || °° conjg frt 6 29 || 5 6 aMior (6™MS °° aAAdrpiot) daroi- 
 GOVTAL = םירול quod frt ] et antea דּתְעְתַה ? | 29 * 654 :nw | ל ₪ק; 6

a *רWJ deci-רושיו  gridv; frt nonn vb exc | 30 ** cf v 22 || "1 6 6 (éxrécoy) 
 dere | SL | 116 6 (abrod ד6 (veog& 1חְרֶפ | בז ** [prps Id םׁשְּב

 melius) אושְּב a אשנ) ; v 3r dl (ada) || ל prps 1תֶרּומְז .



14.9—I15,11 189 1979 

 :עֶטְנומְּכ יריִצָה הָשָעְו יֵחָרְִי םִיָמ ַחיִרָמ
 חֲאָו םֶדֶא עֶנְנ שחיו תּומָי רֶבְגְויי

 :ימֲתָנְׁשִמ ורע| | :שבָיו בֶרָחי רַהָנְו םִייֵנִמ םיָמדּולְזָאיי
 -אָלְו ּוציְִי אָל םִיַמָׁש "יִתְלַּבִדע יסּוקיאלו בַכָׁש שיאו

 ְךַּפַא בּוש-דע יִנְריִּתְסִּת יֵנֹבּפְצַּת לואְשּבְוְִתִי ימי
 הֶיְחיַה רָב תּומְיְַא+י יִנרְכְִתְו קַח יל תיִשָת

 :יָתְפיִלֲח אוב-דע  לָחִיַא יִאָבִצ יִמְְדלְּ

 :יִתאָטַח"לַע 'רומָשַתְאְל רפי יָרָעִצ הָתַעְדיִכ
 :יִנוע-לע לפטתנ  יִעָשּפ רוָרְצִּב םֶתָחיז

 :וָמְקְמַמ קָתְעָי רּוצְו | ילוּבִ ילפונזרַה םֶלּואְו 5
 ץֶרָא-רפע ָהיָתיִפְס-ףָמְׁשִת םימ ּוקֲחַׁשוםיִנְבֲאיפ

 ְתְָבֲאָה ׁשֹונֲא תַנקִתְו
 :ּוהָחְלַׁשִּתו ויָנָפ הֶּגשְמ ּךְלהְיַו חצְנָל ּוהפְקְתִִי

 :ומל ןיְִיאָלְו ורעָצַיו עי אָלְו ויָנָב ּוָדְּבְכַיי
 ס  ּולָבָאָּת ויִלָע ושְפַנְו בֵאָבִי וָלָע ּורְׁשְּב-ךַא==
 :רמאיו יִנָמיִּתַה זַפיִלֲא ןעינ * 5

 :נָמִּב םיָדָק אָּלַמִו ַחּוךְרתעד הנע םֶכָחָה
 :םּב ליעוידאָל םיִלָמּו ןוָּכְסִי אל רֶבָרְּב חכה

 :לֵאייַנְפַל הָתיֵׂש עֶרְנִתְו הָאָרי רֶפָת הָּתֲא-ףַא
 :םיִמּרע ןֹוָׁשְל רַמְבַתְו :יִפ ְָנְוַע ףֶלאָי יי

 :ךָבּונעי ךיִתְפֶשּו יֵנָאאלְו ךיִּפ ךעישרנ"
 :תְלְוח 'תָעְבְנ יֵנְפַלְו דֶקְּנִת םֶרָא ןושיארהל

 :הָמְכָח ףךיֶלִא עָרְנְתְו עַמְׁשּת ַתוָלֲא דֹוסְבַה
 :אּוְה ּונּמִע"אַלְו ןיִבּת עָדַנ אָלְו ָתְעַי- המ

 ימי ףיִבָאָמ ריִבַּכ ּונָּב שישי" בָשְדנ וס
 :ךמע טָאָל רָבְדְו לֶא תֹוָמּוחְנַּת ְךֶמִמ טעֶמַהי

 9 51: חְרֶפַי | "1? ריִצְק 4 ףיעס | זס 68 ןיָאְו (1155) ve ּונָניֵאְו |
AOESUA nb | >16 6*ל 1 6  | trsp19 תדבאה  v 1x add || 12 ** fit post v 

 (= 0? ל ץיקי, רעָי ₪ ֹותָנְׁשִמ | 14 קזקs 'ִחִיְו | 15 1? ףַכָּכִת | 16 * 3+ אל;
| ocea1 4 | ל ג 6 6 רבַעְת | :8ולּופָנ | ל 16 65 לפי | 19 | *הָפיִחְס ע 
 ספ 15, 3 6? וה | ?v6 ante 13 rsp | 7 * א "אְרֶה |  קצקs ? םִיִהֹבָג |

 8 1 fit 6 3 הָלְנַתְו



 1078 בויא 1 8

 :םֶכיִַּּג רֶמחייִּבִנְל רֶפָאיִלָשִמ םֶכיֵגְרְכזיי
 :יהָמ יִלָע רֶבַעְיְו יִנֲאהָרְַַּאו ייֵנממ ושיִרָחָהי

 :יִפַכְּב םיִשָא יֵׁשְפַנְו .יִנָשְב יִרָשְב אָשָאו הָמ"לֲעי
 :ַחיכוא ונפל יֵכָרְדְרַא לחי אל יִנָלֶטְקְו ןָהי5

 :אֹוְבָי ףְגָח ויָנְפְל אָליִּכ הָעּוׁשיִל יליאוהיסג5
 םָכיִנְזאְּב יִתָחַאְו יָתָלִמ עומָׁש ְּעָמׁשי

 :קְָצָא ינאזיכ יִּתְעֹלי טֿפְׁשִמ יִּתבְרָע אָגהּגַהיי
 :עוְנָאְו ׁשיֶרֲחַא הָּתע"יֵכ :יִדמַע ביָרָי אּוָהְיִמ

 :רֶתָּסָא אָל ְּךיֵנְפִמ זַא יָרָּמִע ׂשֵעָּתלַא םִיַּתְׁשירַא*>
 :ִּנְתְעבְּפלֶא ךְתָמֲאְו קרה ילְעִמ פִּי

 :ינעדה יִתאָטְחְו יעָשּפ יתֹוִאָטַחְו תנע" יל המי
 ְָכ בוא יִנּבְשָחַתְו ריִּתְסַת ףיְנְּפדהֶמְל+

 :ףְּרִת ׁשֵבָי שק"תֶאְו ץורעת ףַּהִנ הָלָעָה5
 :יָרּועְנ תוגוע ינָשירותו תורֹרְמ יִלָע בָתְכַתְיכ

 :הָקֲחְתַּתיִלְגריִׁשְרְש-לַע יֵתֹחְרֲאלְּכ רומָשַתְו יֵלְנַרודַסַּב םָשְתְו
 :שָע ולָכֲא דֶגָבְּכ .הָלְבְי יבָקָרְכ אּוהְוי*
 :זָגְיעַבְׂשּו םיִמָי רַצְק הָׁשֲא דוָלָי םֶֶאי 4

 :דֹומֲעי אָלְו לכ חַרְבִיַנ ילָמיִנ יאָצְי ץיֶצְּכ
 :ָּמִע טַּפְׁשִמְב איִבְת יֵתאָו ּךֵגיִע ְתְחַהְפ הָז"לע-ףַא

 :רָבֲעְ :דָחֶא אָל אָמְּטִמ רוה ןָתְודיִמ
 אָלְו יִתיְִָע קחי ּךַתַא וישְדֲחירַפְסִמ ּויָמְיוםיִצּורֲח"םִא

 :ֹוְמֹוי ריִכָשְּכ הָצְרַידע לּדְחָיַו ויִלָעַמ העָש
 ּלְָּחָת אָל ותְקִנְיְו ףיֶלֲחָי דָע'ְו תְַכִי א יִָוקַּת ץֶעְל שי יב
 :ועְַּג תּוַמָי רָפְעָבֹו .ושְרְש ץֶרֲאְּב ןיקזיםא*

(dittogr) | 14 53155 SAהָמדלְע 14  et dlרבעי  ins fit13 5 4 2 6 6 | ל  
ANN]; totus v 178/1536 יִפָכְב | 15 1 ? 6 א אל; 06569 ול || 17 1 6 6  

 ו || 1816 IMS 6S יִט-- | 23 = 1 ₪ :DWE ןוע cf 6 ₪ | יעשפ || 25 | םָאְוָז
 27-75 add ex 33,11? | v 28 trsp post 14,3 ץ6] 2 | 5 1 6 6 000 )= 9

 יבקרַּכ | Cp 14, 2 * קזקs חַמְצְי | ל קזקפ לביו | 3 *1 6 6584 זתאן | ל 4? ]
 v4 >MSF=7, add (8 hic incip cp 14( | 5 *% 61 ? גם ₪ | ל א וקח,

pin || © cf 28,26; 654 RW cf13 | 6 1 6 (15% 56 byl |וי-- 68  Qty 
frt nonn vbע1) ' pr555 63619 דוע  (MSFדוע  inter 1 etל  hic vel post7 *  

exc (m cs). 



12,13—-13,11 ₪ 1077 

 :הָנּובְתּו הָצַע ול הָרּובְנּו הָמְכָח ומָעי

 ַחַתְפַי אָלְו שיַא-לע רֶגֶסִי יִהָנְּבִי אָלְצ סורהי ןהי+
 :ץֶרָאּוכְפַהְיְו םחְלשיו ּוׁשָביְו םָמַּב רַצְעַי ןֵהי5

 :יהָגְׁשַמּו גגשי ול | היְׁשּותְו זֶע מעי

 :לֶכּוהְי םיִמְּפְׂשְו ילָלּוׁש יםיִצְעְ ְךילֹומז
 :םָהיֵגְתָמְּב רוזַא רָקֲאו 'חְּתַּפ םיִכְלְמ "רָסּומי5

 :ףלסו םָנָתיִאְו ללוש םיִגָהְּכ ְּיָֹומיפ
 :חקי םיִנְקֶז םַעַטו םיִנָמָאְנָל הָפֶש ריִסַמְיפ
 :"הָּפְר "םיקיפא יַחיִזְמּו םיִביִדְנְ-לַע זו פוש

 :תֶוָמ רוָאָל אצינ ךָשָחיִגִמ תוקמַע הלני
 :'םֲחְניו *'םיוגל חטש  םֶדּבַאְיַו* םיוגל 'איִנָשַמּ

 ְרָד"אל ּוהֲתְּב םעְתִיַו ץֶרֶאְהםע יאָר בל ריִסְמי
 :רכָשּכ 'םַעְתִיו רואדיאלו ךָשֶחוששמו 5
 :הָל ןֶבָּתו יִגְזָא הָעְמׁש  יניע הָתאָר לָכְוָהי 3
 :םָּכִמ יִכנָא לפנדאלי יִנָא-םנ יִּתְעַדְי םֶכְּתְעַרְּכ

 :ץֶּפְחָא לַא-לָא ַחָכֹוהְו רָּבִדַא יֵׁש-לָא יִנָא םָלּוא
 :םֶכָלְכ ללא לאפר רֶקָשיִלָּפַ יםָּתַא םלואוי

 :הָמְָחל כל יֵהְתּו ושירת שרק ןוקימי
 :ּוביִשְקַה יִתָפָש 'תוְבְרְו "יִּתְחַכוְת אָנּועָמש%

 :היִמְר ּוָרְּבַדְּת ול הלוע ורבת לֶאְלַהל
 וכי לאלים ואשת וינְפַה

 ואת םינָ רֶתַפֿבימֲא םָכָתָ תיכו חבוה
 :םָכילֲע לִי ּוּוחַפֹו םֶכְתֶא תעְבְּת ֹותַאׂש אֵלֲהיי

prps Dyy vel הhyy 2) (v 13 add) | 141 frtc 68 Rij 516 613  
 שבו | 16 = קצק ּוהָנְׁשַמּו הָגש ==*M5( 215 הנוש) | דל *1 5% 6 6 ץֶרֶא יִצעוי |
 ל 1 ₪ לָּפַסִמ cf Jes 44,25 et dl ךילומ || 18 1c 69 רַכֹומ 61 ש 23 | טק
 ַתַּתַּפִמ || < 1 רופָא cf dc 15,14 || 19 rps ףלשי | 21 = 1 חִויַמּו | ל 1 םיפיָקַּת |
 61? הָּפְרִמ | צ 22 ?add | 23 ** >6 || ל 7gMSs 408 איגשמ;1? 4 | 6

Dn cfAm 57 || 24 616 6 | 25 * 1 01] 16 65155* 36 םיִּמֶאְל | 1?  
ins 6 Vrs [ | 413 הָלֶאדלָּכ | 2  Cp 13, 1 1 6 121195 6:5 Hieּועֶתיַו |  

Plc 91557" 96 6594 ן | 6 *1 6 6 יִּפדתַחַכות ||  DAN] | ins6 6  
 תבירו | 7 1 6+ ּועיִּבַת < 6 || 8 * קזפפ יש יִנְּפַה | * 6*+388 | 9 5 41 |

inNW.זס 1 6 5984 נפ | זז 1? 6 6 (5₪6 00ז00)  



  I1,12—12,12בויא 1076

 :ידלו םֶרֶאֹי אָרּֿפ רֲִעְו בֶבָלִי בּובְג שיאו
 :ףיפּכ וילא ָתְׂשַרפּו בל ָתֹוָניִכֲה הָּתַא-סָאיצ

 :הָלְוע ''ףיִלָהֶאְּב ךֵּכְׁשַת"ילַאְו .יוהקיחרה ּףְּי ןְַאזטַאיצ
 :אָריִת אָלְו יקְצְמ ָתינָהְו 'םּוָממ ּךיָנְפ אֵׂשּתֹוזַאייָיפ

 :רֶכְזִת ּורְבַע םמְּכ .חָבֶשִּת לָמָע 'הָּתַא-ייָּכפ
 :הָיְהְּת רֶקְּבַּכ 'הֶפְעְת ידָלַח םּוקְי םיִרָהְצְמְוי

 :יבָבָשְּת חַטְכָל ּתְרפָחְז הָנְקִּת שירי ָתְחַטְבְוי
 ידירחְמ ןיִאָו ְתְּצַבָרְוי

 הָניִלְבִת םיִעְׁשְר יִגיִעְופ :םיִַּר ְָּנָפ ולח
 פ | :שָפְנחַּפִמ םֶּתְקִתְו םֵהִָּמ דָבָא םֹונָמְ

 :רַמאיַו בוא ןעיני 2

 :הָלֶא] :הָמְכָח תּומָּת םֶכָמִעָו םע"םּתַא יִּכ םנָמָא
 -ֹומְּכ 'ןיאדיִמדתֶאְו יםָּכִמ יִכְנָא לפנדאָל' | םכֹומְּבובָבַל יל

 קיה 'קּוחָׂש ּוהנעינ ַהֹולֲאָ ארק יהָיְהֶאוּוהַעְרְל קָחְשי
 :ילָנֶר "ידֲעֹומְל ןוכָנ ןְגַאש 'תּוָתְשַעָל 'זּוַּב .ידיפל :םיִמּת

 לֶא יֵזיּגרַמְל תֹוְטַבְו םיִחְׂשלוםיִלָהֲא יוָכְׁשי
 :יְּב הָּלֶא איִבַה רׁשֲאל

 ְָליָנִיְו םִֿמְׁשַה ףועְו ָּךָרֹתְו 'תֹוָמַהְב אָנלאֶש יםָלואְוז
 :םיה גד ל ּוֵרְפסיִו 'ָּדְרתְו יץֶרֲאָל ישי וא

 :תאָז הָתָשָע הוהְי-דִו יכ .הָכָאלְכְּב עֶבְייאָל מ
 :שיִא-רׂשְּבלְּכ חּורו יָח7לְּכ שָפְנ יב רשאי

 :וליםַעָטְי לָכֲא ךחו ןָחְבּת ןילמ ןָאאלַהיי
 :הָנּובְּת םיִמָי ְךְרֲאָו הָמְכָח םיִששיִביי

12 **1 ft דַמָלי דע ve! ;דַמְלי 6 41 םדא | 13 6 ָתֹוּכוָה 1? 4 | 14 ** rps 
  | lc 602 jan | %16 41155 Vrsאלו rpsק  |  cf 22,23קיתרה ףְדיִמ

  6 1116, <8 et 61 ? | > 0 stabiis; 1? 8ְִלֶהֶאְּב | 15 < 816 36 |? 6 םִיָמְכ
  | 6ז7 *1 6 6(6) ףְּבְלָח | * < ( | 16 * 6 5 61? 6 15* | * 16 5 hyקצמ

3MSS 36 הָפּועִת | 18 °?, 6 aliter; בל 'פחו' <8 || 19 °° dl (gloss) | Cp 12, 
 | ל-ל 3 הָּנֲאְי יִמ לֶאְו || )a44 eX 13,2(  | 3 ** <6 et 61קצקפ םָעָה, 1 םיִמְרעָה) 2
4°lc 68 א | <1 6 6 'תֶו, פק + | 5 * 6 30/24 | "1 דָּבW+6 * | הָיהִי | 1 
6 6 niלְעֲתּו || 4 1 6 69 דעּומְל | <  ולגר | 6 * קזק5 םולָש cf 5,24 | ל nc; 12? 

 ךרתו (6 24 טסו 6זחשסו)  a1 41ודָי יאב ףיִנַה ל | 7 * 4 ? | ל 1? הָמָהְב ג
 ( ₪ *=* | 9 71155 )+ :MS ad margץֶרָא יִלָחּוו | * 1 ריו 1 8 | 128 =

 םיִנָש יִכָה  sequitur v 3 | 12 prpsהולא | + זז
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 ְַּמִע תאְזיִּכ יִּתְעַדַ ְבְבְלּ תְנַפָצ הָלֲאְו 3
 ;*9ינע ] :יִנָקְנִת אָל ינוע יִנָּתְרַמְׁשּו יִתאַטֲח"םאַיצ

 'הָאְרּו ןילק עֶבְׂשִי ישאר אָשֶאדאל יּתקדַצְ יל יִלְלָא יִּתְעַׁשְר"םָאיצ

 ייֲִעׁשֹוַחְתיז :יב אָלַּפְתִת בה יינְְּת לחש הני
 לג :יָמָע 'אָבְצְו תופילח' יִרְַע ְֶׂשעַב בֶרָתְו

 :יִנֲאָרְת"אְל ןיעְו עֹוָנָא יֵנֲתאַצִה םֶחְרַמ הָמְלוי
 :לָבּוא רָבְקַל ןָמָּבִמ  הָיְהֶא יִתָנָהֹאְל רֶׁשֲאַכִ

 :טֶעָמ הָניִלְבַאְו יְִממ *תיִשְי - ייל יִמָיי טעָמדאָלַהְי
 :תֶוָמְלִצְו ךשח ץֶרָאלֶא בשא אָלְו ךלא םֶרְמְּבִיי
 פ | לָפאדּמְּכ עֶפתו םיִִדְס אָלְו תָוָמְלַצ לֶפֹא וָמְכוהָתּֿפַעֶרָא==
 :רָמאיו יִתָמעּנַה רפצ ןעיוי 1

 :קְֶצִי םִיָתָפְש שיִאסַאְו ְהָנָעַי אָל םיִרְבְּב ברה
 :יםֶלָכְמ ןיִאְו גָעְלַתַו .ּושיִרָחְי 'םיִתְמ יד

 :יְהיִניִעְב יִתיִנָה רבו ייִחְקל ךז רָמאתַוי
 :ךִמִע ויִתָפְש חַּתְפִיְו רֵּבַּד הָֹלֵא ןתְייִמ םֶלּואְו5
 הישות יְיְלפָכדיִּכ ּהָמָכָח תֹוָמְלעת ל"ו
 :הנועמ הלא ְּךֶל הָשָייִּכו עדו"

 :אַצְמִּת יִּדש תיִלְכַּת-רַע םָא אָצְמִּת הלא רֶקֲחַהד
 :עֶרַּת"הַמ לואָשמ הֶקַמַע עפ הַמ יםיִמְש יֵהְבניפ

 :םָידיִּנִמ הָּבָחְרּ ּהִָּמ ץֶרַאַמ הָּברַא

 :ונכישי ימו ליקי ריס ףלח-סָאַ=
 :ןנוּבְתִי אָלְו ןוָפאְרִינ אָוָׁשיֵתְמ עָדָי אוהיו

 ]? | 16 *+* 41ענִי | S>6;1הורג  >63 | r5 °° dl (gloss ?) | °>6; 1['משוו 14
 = ( pov )6* gov?ז00וצ  |? 6 rv'גת | 17 * 6 יִלָע ? ppsל? >6; 3 'נאו;

‘yl GVA); 1 5 6% ל 38 ? | °° crrp; 1 6 6 (émhyoyeg 56 'ח) 62 reipaTHipia) 
 !==  | 20יָלֲע אָבְצ ףֵּלַחְתּו | % אז אָּבִצִי 09* אָבָצְו | 18 חפ 6 6 אל ($3 =)
 לְְּתי 6(0) לֶדֲחְו | < א תיִשָי  cf w 306 | * KYימי  vel aיִּבְלח ימי 8 6
  cf 7,196 i 22 6 wéryocהעׁש  vel 6 6S (Eagov)תבש  nisi praefersתיִשו 6

 | תומלצ לפא ומכ  totus v 22 frt dl (repetitio); al dlהנ;  velםִיַרָהְצ =
Cp xr, 216 6564 בֵרָה | 3 * 1 'ּבָמ צש 6 9(3) 'ַבְל ve! בדלע | * 3 םיִתַמ' | 
  Anteְךֶל אלכ +6 6 3* ְךָחָבֹמ | 4 * יִּתְכָל ₪ 6 | * 6 ויָניִעְב ; 1יִניִעְב. 3 ¢ 1 *

 טז עֶדַתְו|  | << a44 | 516םיִלָּפ  velםיִלְּפָכ = םיִאְְפְכ  4 frtvy7 trsp | 6 1צ
  | vio vid ex vb Iobi'ַשָמ הָהֹבְג | 91 הָּבַמ ¥  | 86 Hicאָצִּמ 1 7
esse, cf MSF» 34 inter v7 et 8 vsum 12,14 continens || Ir prps ולו (cf 6S). 
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 -יִמ 'ַּפָא אל-מַא הָּפכִי היֶטְּפְשיִנָּפ עְׁשְרידִיְב יהָנְּתְנוץְרֶאְ*
 ;יאּוה] :הבוט אראל וחרב ץֶרדינִמ ולק ימי 5

 :לֶכֲא-ילֲע שוטי רַׁשָנַכ הָבֲא תיְנָא-טע רפְלֲח 6
 :הָניֵלְבַאו יִנָפ הָבְעֲא יחיש הָחכְׁשִא יִרֲמֲא-םָאז

 :יִנָקְנְת אלי יִּתְעַרְ יתבצע יִּתְרְנפ

 :יעֶגיִא לֶּבָהי הז"הָמָל עַׁשְרָא ינאי
 :יִפַּכ רֶבָּב יִתֹוּכְוַהו לׁשוַמְב יִּתְצָחרְתַה"םָאנפ

 :ייָתֹומְלׂש יִנּובְעַתְו .יִנְְּבְטִּת יתָחָשַּב ןָא
 :טָּפָשְמּב וָּדַחָי יאֹובְנ יּונְנֲעֲא יִנוְמָּכ 'שיִאדאלדיִכ
 :ּוניִגָשלע ודי תַשי ַחיִכּומ ניניב-ׁשי אל

 :ִנְתַעְבִּתַלֶא ותָמִא וטבָש ילעמ רפי

 :יִדמִע כנא ןכ"אלכ :ּוְָריִא אָלְו הָרְבדֶאי
 :ייִׁשפַנ רָמָּב הָרְּבַדַא יָחיִׂש יֵלֲע הָבזַעֲא יַחְּב יִשְּפַנ המכני 0
 :יִנָביִרִתִ :המ"לע ינעידוה יניֵׁשְרַּ-לַא ַהּולֲא-לֶא רמא*

 םיִעָשְר תצע"לעוי ְךיפַּכ עי סַאָמְתיִּ קשת ל בֹוָטֲהצ

 =יָתְעַוה] | :הָאְרִת ׁשנֲא תָאְרכיסַא ל רֶׁשְב יגיעהי
 :רָבָנ יִמיִּכ ףיֶתונָשְדִא  ךיִמָי שוְנָא יִמיִכַהְ

 :ׁשּורְת יִתאָטַחְלּו יִנֹועַל שקבְתי5ִַ
 :יליִצַמ ימי ןיִאו עָשְרֶא אל ָךְתְעַּר"לַעל

 :ינעְלַבְּתו יביִבָס ידֲחַי יִנּוׂשעיו יִנּובְּצִע ייפ

 נבי רָע"לֶאְ ינָתיֵׂשֲע ירָמֲחכיכ יאגר
 :יִנֲאיִפקַּת הָּנְבְּנִכְו .יִנְיִּתִפ בֶלֶחַב אָלֲהי

 :יִנָכְכֶשְּת םיִדיִנָו תֹומָצַעַבְו יֵנָׁשיִּבְַּת רֶׁשָבְּו רועי
 :יחּור הָרָמַׁש ךְתַקְפּו יִדְמע 'ִתיִשָע דָסָחָו יםָיֲחיי

 24 *16 8 ּהָנָתְנ | ל-ל >6 || << 565 אופא ימ אוה אל"םא | % 5 וּפַא | 25 1
ft 41 9 680 יִּתרַמָא | 29 6 עֶוְנָא לָבָה; צ 29 c MSX=ו 6 20155 3679 | 27  

(gloss ?), vel postea v exc || 30 16 66 12; 056 ‘DQ | 3r *16 6 (év puny) 

ins ₪1מל || 32 * 6-1 (הָּתַא 2( || ל 41 ? ג 65 || 5  velיִמָלָשִמ  prpsהָחְחִּב | ל  
ma;( | Cpro,1°|ם ) 4 sic( וגנעא) | 33 1 6 131155 68 ול | 34 cfו 6 8  

 6 6 ויָלָע || ל-ל a44 x( dl 7,1ז1, 3/155*** החישא קצ הרבדא) | 3 *= 04 |
 פ 6 חק006086 )3( | v 5 add; v6 sequitur v 4 || 7 -*1 prb לַעַמ ב | 81

g = >MsKen 553 8 |בובֶס |  (ueragaAdov) n3D vel6 68 רַחַא | ל 16 6  
RAW, quod fit legend, siןימ | ל 6  ‘vel5 [רמח]כ >6; 61 ? | 12 * קזקפ ןַח  

 antea accipitur דלתו.
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 :םיִעָרְמדִיְּב קיֹזחי אָלָו םָת"סַאָמִי אֵל לאדה
 :הָעּורְת ףךיִתְפֶשּו ְּךיִפ קוָחָׂש ילמד
 ם  ּנניא םיִעָשְר לֶהֶאְו תַשְבּושְבְלַי אנש

 :רמאיו בויא ןעַוי 9

 :לָאדסע ׁשֹונֲא קּדצײהמּ ןֶכיִכ יִּתְעדְי םֶנַמָא*
 :ףְלֶאיִנִמ תת ּונָנְעַי אל ֹוָּמִע ביִרָל ץפֶחְי -םאּ

 :םָלְׁשו ויָלֲא הֵׁשְקַה"יִמ ַחָּכ ץיּמַאְו בבל םֶכֲחּ
 :וּפַאְּב 'םָכָּפַה 'רָשא יּעָי אָלְו םיִרָה קיִּתְעַמַה

 :ןּוְלַפְתו ָהיֶּומעֶו ּהָמּוקְמִמ ץֶרָא זיֶנְרמַה"
 :םּתְחַי םיִכְכוּכ דַעְבּו תֶרְזִי אָלְו סֶרֶחְל רָמאָה

 :ֿי יִתָמּבִרלַע נה ִּדְבְל םימש הָמנ*
 :ןָמַת יִרדחְו 'הָמיִכְו יליִסְּכ ישָע הָׂשֲע
 :רפְסַמ ןיא-דע תֹואְלְפַנְו רֶקָח ןיאידע תולדג הָשעיִפ

 :ול ןיבָאאָלְו 'ףלָחְיַו הָאְרֶא אָלָו יִלָע רבעי ןָהיי
 :הָשָעְתהמ ויָלַא רמאידימ ּונָביִשְו יִמ ףּתָחַי הי

 :בַהָר יִרָָע ּוחֲחׁש וָּתְחַּת וָּפַא ביִשְְדאָל ַתלָאצ
 :ומַע יִרָבְד הָרֲחְבָא :ּוְנָעֶא יֵכנָאיִּכ ףָא+

 :ילוק ןיזאידיכ ןיפאא אל ינו יִתאָרָקםָאיפ
 :םָגֲח יִעצְפ הָּבְרַהְו "יִנָפּושְי יהרָעָשְּבִרָשַא

 :םיִרֹרְמַמ יִנעּבְשַי יִּכ יֵחּור בָשָה יִנָגְתַו אֶל
 :לָנדיִעְוְי יִמ טָפָשַמְלְםַאְו יהָּגַה ץיִּמַא חכָל"םָאיפ

 :'יִנָשְקֶעַַ יָא םָת .יִנָעְיִשְִ יֵפ קְצָא-םָאצפ
 יאיֵה תַמַאי< :יּוח סֵאָמֲא יִשְפַנ עֶדָאדאָל יֶנָאדםָתייי
 :'הָלַכְמ אה עָשְרְו םֶת "יִּתְמָא ןּבילעי

 :נעָלי םִיקְנ 'תָפמְל םֶאְתּפ תיִמָי יטּוׁש-םָא
 כז *1 דע | * = אלמי; ₪ 'ָמי | ספ 0 5 *176 8 עֶדָי | ל 16 || 38
 םֶכְפהְו cf * | 8 3MSS QJ; v 8--נס add | g *1? Wy vely | ל 16 684 'כ\|

dlc 2/155*55 )2( 1 6] * | 15 * 41 6 68 |5 4 ו | זז *1 6 8820 ּוהַאְרֶא | ל  

 * 608 הָנֲעַא | < 6 ֹוטָּפְׁשִמְל | 16 1 6 6 יָנֵנֲעַי אלו | 7 * 36 הָרְעָשִּב | * קו
cf Jer 13%3,15 | 19 516 6 והַּנַה  cf Thr35 'רמב Sופו (--יִסִי) 6) | 18 -- 

 vel הנה = נה, 5 אוה | ל 41 ו ₪ > | < | ּונְדיִעוי cf 65 || 20 * קrps ויִּפ 0) |
dl (add) || © 246 huc22 ** >6 || ל-ל ₪+  | )dup((ל ג 'קעיו ('קעיו) | 21 == 41?  

neg.ל 1  || cfsוטוש  trsp ? || 23 * 1 ft 
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 :ּונְנִחְבִּת םיִעְגְרְל םיִרָקְבַל ּוָדְקְפַתִני
 :יקְר יִעְלּבִדַע יִנָּפְרַתאְל יִנָמִמ הַעְׁשֲת-אְל הַמַּבפ

 ל עֶּגְפַמְל יִנְתְמַש הָמָל יםִדָאַה רצנ ףְלּולֲעפֲא הַמ יִתאָמָחי>

 יאש לע היה יָנֹוע"תֶא ריִבַעְתְו יֵעָׁשִפ אָשַתְאְלוהַמּויי
 ס  וַנְניֵאו יִנָתְרִחשְו בָכָשֶא רַפַעַ הָּתַע"יִּכ

 :רמאוו יִחּוׁשַה לב ןעוי 8
 :ְהיִפייִרְמַא ריִבֿכ ַחּורָו הָלֲאָלַמְּת ןָא-רע

 :קְדְצ"תּועְי יֹׁש-םַאְו טָּפְׁשִמ תּועְי לאה
 :םעְׁשּפידַיְּב םתְלְׁשיַ ולּואָטַח ךיִנְּבִא+

 :ןּנִחְתִּת יִּדַשלֶאְו לאלא רֵחְׁשְּת יִהָּתַאדםָאיצ

 קר תג טשילע ריי הָתַע"יִי הָתָארֶׁשיְךזםא
 :דֶאְמ הֵגְשִי ףתיִרְחֶאְו רֶעְצִמ ּךְתישאר הָיָה

 :יםָתֹובֲא רֶקַחָל וכו ושיר רֶדְל אָג-לַאָשיכל
 :ץַרָאדילע ּוניִמְי 'לָצ יִּכ  עָדְג אָלְו ּונָחַנֲא לֹוָמְתיְיִ
 :םיִלִמ ּואיצי םָּבַלַמּו ְּךָל וֹרְמאָי ךורוי םָהאְלֲהפ

 :םוָמיֵלְב ּוחָא- הנשי הֵּצְב אָלְּב אָמְג -הָאְִיַהי
 :שביי ריִצָח"לכ נפלו ףטקי אל באב ּונָדִעַי

 :רבאת ףְנח תֶוקתו לֶא יִחְכָש"לָּכ תּוחְרַא ןפי
 :וָחַטְבִמ שיִּבְכַע תיבּו לְסַּכ טוָקְירֶׁשֲא

 :םּוקָי אָלְו וב קיֶזֲחַי דמי אָלְו ותיֵּב"לַע ןעְׁשִיפ
 :אָצַת וּתְקַנוְי ותנֿג-לַעֶו שָמָשייִנְפל אּוָה בָטְר<

 :'הֶזַחְי םיִנָבַא יתיֶּב ּוכָּבְסִי ויִשְרַש לג- לע

 ּיִתיאְר אָל ו שָחְכְו ִמְקמִמ נעָלְּבְוַאי
 :רחָמְצִי רֶחֶא רַפְעַמּו וָּכְרּד 'שושֶמ אּוָה-ןֶהיפ

  sequiturינתמש המל ;) | 20 == 41 )a44המדדע; 31 הָמ יִּכ 680 16 19
v גפ | ל Tiq soph; lc 23155* 6 (ףל) ףילע | = קזק הָרָּטַמְל | Cp 8, 3 prs 

 . dl, vel 1" | 6 = 6 dehהָּתַאְו | ל  )cf 6( | 5 ** 1 6 6הוי 33,27 טסו שקעי
0606 6706000610] gov )?* ל nny cf Gn 25, 21); >MSKes 15 et prb dl (m cs) || 

  ? | >16 60שי צ6 6 6 הָאיִנַש | 8 * 0 ןושאר | ל קrקs 6 3) ןנובו 8 716
  v 10תובָא | ף **1 5 6 6 --ָתַמ | ** 1? 3 לַצְבּו | זס 16 142155 636 'איו;

vel v9 prb dl (m cs) [ Ir ins frt 6 Vrs םִא | 13 16 6 תיִרֲחַא- ₪6 87 | 

14 1 frt Dp (3p ?, םירוק Jes 59,5( 6 ץנטיק יוק (ירוק) | 16 קזקפ תוגנ) | 
 | )? יפפיִּב | ל 6 הָיְחִי; קז זַחי = זחא | גָפ *12 ןַּכ (= 6 סוטה 15% * 17
 . vel Diop || 5 dlc MSR? 631תֶאשמ  1 ft c 6 (karacrpogpn)ל



6,22—7,17 IOB 1 

 :יִדָעב ּוֲָחַׁש ָּפַחְּכִמּו יל ּובֲה יִּתְרַמָאְדיִכָהְיי
 :יִנּוְדַפִת םיִציִרֲע דָיִמּו רֶצ"דָּיִמ יִנּוטְלַמּוי

 :יל ּוניִבָה יִתיִּגָשְהַמּו ׁשיֶרֲחַא יִגָאְו יורה
 :יםָּכִמ חכֹוה ַחיֶכוידהַמּו רָשְייִרָמִא יוצְרְמַּנ"המי5

 :ׁשֲאּונ יֵרְמֲא והּורְלּו ּובָשְתִּת םיִלָמ חַבֹוהְלֲהי5
 :םֶבעיִר"לֲע 'ּורְכַתְו 'וליָּפַּת יםֹותְי-לַעי ףַאז

 :בּזְכַאדַא םָכיִגַפדַע יב-ּונפ גליָאוה הָּתַעְופ
 :יּהָב"וקְדצ דוע יבָשְי הלוע התל אג ּובשפ

 :תווה ןיבדאל יִּכָחְרםָא  הָלְוע ינושְלְּבְשוה 9
 :וימָי ריִכָש יִמיִכְ ץֶרָא-לע ׁשּנֲאָל אָבְצדאְלַהי 7

 :ולֲעפ הנקי ריֵבְשְכ לצ-ףַאׁשִי דָבָעּב
 ;יִלְדּונִמ לע תֹליִלְו .אְושיַחְרִי ייל יתְלַחְנה ןֶי
 םיִדְדָנ יִּתְעַבְׂשְו בֵרֲעּדַּרמּו 'םּוקַא ייֵתָמ יִּתְרַמָאְו יִּתְבַכְשדםִא

 :ףשנדידע] :יסַאָמִיַו ענר יִרֹוע רַפָע שינו | הָמְר יִרָשְּ שב

 :הְָקִת ספֶּב וכי גרס ולק ימי
 :בּוט תֹוָאְִל יֵניֵל בּושְתִאָל .יָיַח ַּוָריְּכ רכז

 :ִנָביִאְו יִּב יגיע יאר ןיע יִנְרּושַתְאל*
 :הָלְעְי אָל לֹואָׁש דר" ןּכ יו "ןֶנָע יָלכ

 :ומוקמ דֹוע ּוְיִּכְידאְלְו ותיִבְל דוָע בּוׁשוזאְלס
 יׁשפַנ רָמְּב יהָחיִשֶפ יֵחּור רַב הָרְּבדַא יְִּׂשַחא אָל יֵנַא-םניי
 :רָמׁשִמ יִלָע םיִשָתִדיִכ ןיֶנַפסִא נאוה =

 :יִבְּכָשִמ יַמיׂשְב אָׂשְו ישר יִנָמָחְנִת יִּתְרמֲא-יָּכי
 :יִּנָתְעְבִת תֹוִניְזֲחַמּו תֹוָמלֲחב יִנּתַפחְויי

 :יָתֹומֹצִעַמ תֶוָמ יִׁשְפַנ קנַחמ רַחְבְּתַויפ
 :יִמָי לָבָהיִּ יִּנַמִמ לדח הָיַחֶא םלעְל-אל יִּתְסַאָמי5

 בל וילֲא תיֵׁשֲחיִכְו ּונְלּדנִת כ שונָאד הַמיז
 ) | 26 prps 6םֶכָח  cf 119,103 vel iY | D1 ftוצלמנ 8 559 118993 6 31 25

 | ּורכתְו  | = 1 ft 6 6 ))/0(6006ַתיִדָלְו | 27 *+1 ₪ םֶת ילַע | ל 1 6 68 ולופת
  cf 6אבי קֶדַצ ₪  >MSK== 559 30; 1ל |  dl (dupl)ובו; א יִבָשו 2%
auvépxeaee; al‘ | Cp ל, 116 0 ילע; א לע | 3 * >MSE=3° et dl ) cs) 
 | םָאְו pמתִּי  et ins 6 6םּוקָאְו  1 fitםוי | ל  [ ₪ 6 68% 330 | 4 * ins 6 6ל
‘lc 6 מ‘ | 5 * mlt MSS ג min; KW}, Q Wx) || ל al(gloss) | * 1 6 IMS 
  | * Ms 8 jy || rr = dl (mאָנ | 9 הָלֲע  \ 7 ins fic 6מו 3%
cs) cf 6 | 15 1 .יִתֹובצעמ 



 1070 בויא 6,21—27,§5

 פ = :ףָקיעד הָּתַאְו הָנָעְמַׁש איִהְִּכ ָהּוגְרקַח תאָז"הּנַה*ז
 :רמאּיַו בזיא ןעיוי 6

 :דֲחָייואְׂשִי םִיִגְזאְמְּב יִתיַהְו יִשָעּכ לֵהׁשִי לֵקָׁש ול
 :יִנּוכְרעי] | ּּועָל יִרָבִּד ןפילע רַּבְכִי םיִמִ לֹוחמ הָּתעיְ

 ַֹוָלֲא יִתּועְּב יָחּור הְתש םֶתְמַח רש יִדָמַע יש צח יי
 :ּוליְקּבְלַע רושדהָעְגְו םָא  אָשַדיִלע אָרְּפְקַהְנִיַה

 :תּוָמְלַח ריָרְּב םעט-שָי-םִא חַלְמייִלְּבַמ לַפְּת לָכָאְיַה
 :יָמְחַל וכ הָמַה 'יִשְפַנ יעונְנל הנאמ'ז

 :ַהוְלָא ןּתַי 'יִתְוקַתְו .יִתְלָאְש יאובְת ןתו- ימל
 :ינעצביִו ודי רתנ :יִנָאְכִִיִו ַולֲא לָאיופ

 אליי לֹוָמְחַנ 'אָל הָליִחְב  הָדְלְסאַו יִתָמֲחָב ידֹוע"יִהְתְווס
 :ישְִק יֵרְמֲא יתד

 :ישְפַנ ְיָרֲאֵאריִכ יצקזהמו לָחֹוא יִּכ יחֹכ"המיי
 :ישּוחָנ יִרְׂשְּביםַא יָחֹּכ םיִנָבַא ַחָּכ"םֲאַי

 :ינָּמִמ הָחְּרנ *הָּיִשּותַו יב 'יָתָרוֲע יָא םאהי יי
 :בוזעי יש תֶאְרְִו דָסָת ּוהעְרמ סָמליי

 ּרְבֲעַי םיִלָחְנ קיפַאַּכ לַחְנְדומְכ ּודְנָב יִחָא5
 :נָלָש-ֶלַעְתְי ֹומיִלָע חַרָקְיִּגמ םיִרדְקַהי

 :םָמּוקְמִמ ּוכעְדְנ ֹומֲחּב ּותָמְצִנ ּובְרְזְי תֶעָּבי
 :ודבאיו ּוהָתַב ועו םָכְרַּד 'תוחְרֶא יּותְפְלי

 :ומֶלּווק אָבָש תֶכיִלֲה אָמּ תוָחְרֶא ּוטיִּבֲהפ
 :ּורָפְחִַו ָהיִרָע ּואָּב 'חַטָבְיִכ יושבי

 :ּואָריִתַו תַתַח ּאְרִת | 'יאָל םֶתָיָה הָּתַעְייִכיי
 27 16 68 ָהְנְעִמש | Cp 6, 2 16 0688 יִתָוַהְו; א יתיהו | 6
 יָנָורְכַעְי cf IR 18,18 | 5 61 6 59? ו || 6 1 + 6 5 מ || ד 5 6 (70000000)) עונרל ;

 17 6 ₪ trsp °° post ינוכרעי צ 4 ? | == crזק ?; 6 (א)יִבָל ַתיֵרְכ 'ה; קז וּמַה
cf v 6) 2?) | 8 = 1 ft 6 696% ‘ni |  prpsתומלח  gloss aram (adֹומֹלָח ּוּדֵכ  

 יִתָוַאְתְו | 9 1 6+ ו 6 6 | זס * 1 6 3Mss 89 תאז =*Ms) 95 תאז דוע) | * 1
v 13 |(םא)ה  cfאוה  )add( || 12 ns ftאלו ליִחְב (אלו 26155**) | << 41  

 13 **1 6 3 ןיִא הֵּנַה ₪ ןיִאמ אָה) | * 1 ₪ הָתָרוֲע | *1? 6 65 הָעּושְתּו |
ft 6 6389 WH; prps ? Dj vel ob | 15 dl c 63 et | antea14 1  

1M ipl | Plcםחֶּב | 18 < 1 6  | et posteaםיִקָּפַאַכ | 17 \ ₪ } בֶרָש  
 15% 3° תוחרוא | גַפ 1 'רָא | 20 * | ? תֶׁשֹב ּושְבָל | ל | 6 36 ּותָמָב | 211!

 ןָּכ | ל 0 ול; א אל; 1 6 ims 68 יל.



5,326 IOB 1069 

 :םָאָתפ ּוהְוְנ 'בֹקָאָו יׁשיֶרְׁשַמ לָא יִתיִאָר ינאי
 :ליצמ ןיאו רעָשב ּואְּכדִיְו עֶשָימ ויָנב וקחרי*

 יםיִמֵצ ףָאְשְו ּוהַחְקִ םיִגצְמלֶאְו" לכאי בַעְרו וריצק רשאי
 :"םקיח = למ חמצוײאל המאמן עמ אעודאלויכ

 :ףּוע ּוהיִּבְִי 'ְחׁשְר"יגְבּו "דגי לָמָעָל םֶדָאי
 :יִתְרְבִד םיִשֶא םיִהלֲאלֶאְו לָאלָא שָרְֶא יֵנֲא םָלּואל

 :רָפְסִמ ןיאדע תוואָלְפַנ  רקָח ןיִאְו תולדְג הָׂשֹעְ
 :תועּוח יָנְפ-לע םופ חלשו ץֶרָא יגְפ"לַע רֶטְמ ןתנהי*

 :עַשְ ּובְגַש םיררקו םִֹוָרָמְל םיִלְפְׁש םּושָליי
 :הָישִּת םֶהיִדְי הָנישעְתְאלְו םיָמּורע תוָבָשָחַמ רפמי*

 :הֶרָהְמִנ םִלְּתְפַנ תצעו םֶמְעְּב םיִמָכַח דקלי
 :םיָרָהְצב ּושָשַמְו הָלילכְו ְּךֶטָחוׁשנַפְי םָמויי+

 :ןויְבָא קָנָח דָיִמּו "םָהיפִמ בֶרְחְמ עשוי
 :ָהיִּפ הָצְפַק הָתָלַעְו הָוקִּת לבל יִהְתַי<

 :סָאמּת-לַא יִּצָש רסּומּו הלא ּונָחְכּוי שונָא ירשא הנה

 :הָניְֵּרִּת ודָיְו ץַחְמי שָבְחְיַו ביִמְכַי אּוָה יִּכי
 :עֶר ָּךְּב עָּגְידאֶלועַבְשְבּו ָךְליְִנ תורָצ שָשָּבי

 :בָרָח יִדיִמ הָמְחְלִמְבּו תֶוָממ ָךְַּפ בֶעְרְביי
 :אוָבָי יִּכ דושמ אָריִתִאלְו אָבְחִּת ןושֶל טושְּבִיי

 < אָריִתִילא ץֶרֶפַה תִיַחְמּו קַחְׂשת ןפְכְלּו רָשְל<
 ְָל"הָמְלְשִה הֶרָשַה תיחְו ףַתיִרְב 'הָרָׂשַה יִנְבַאזםע יב

 :אָמֲחַת אַלְו דו תקפו ֶּלָהֶא םוָכָשיכ תְעְרְיַוי
 :ץֶרָאָה בׂשֲעְּכ ףיִאְצִאִצְו עז ברדיפ ָתְעַד

 :ותַעְּב שיִָנ תֹונעּכ רֶבָקיִלֲא חלב אֹובְת*5
 3 51 שְרשמ | * 16 68 בקרו + ךו | 4 ₪? | 5 *16 68 ורצְק | ל

cf Ezםָבָלֲח  ftםקלח; 1  MS*=95םיִאַמַצ) | 4  =( yמD1 6 3559  > | (dupl) 
yuréc =3שו | 7 * 6 דל(; 1 דל | ל 6  vel frt meliusופאשו  et antea25,4  
MSK= 5זז 1 ₪ 6 8 "ֶב | 13  | v ro add6: 630 'נו | MSsFeרֶשֶנ? | 9  

dl )<6; 0. 5הָמ-- | 14 6 םֶש--; 1 וששני | 15 *1 'שיְו | ל  ‘GF 
dl 6 5םֹותָי; ג1 בֶרָחַמ 0) | 17  el1 בֶרָח יִּפָמ; ו יִנָע  vel364 םהיפ)  

 630 | 18 1 6 0 (Vrs I (א TT) | rg lc 6 שָמ | 27 1 6 6
 639 =*WH | v 22 dl (dupl) | 23 °dl | * 2MSS ץראה; קזק הָמְדֲאָה |

 24 6 (ף % טוטוזס) Np | 25 8MSS 66 הָדָשַה | 26 pזקs ְּךֶלַחְב.



 1068 בויא 5,2—4,1

 :רָמאינ ינָמיּתַה זפיִלֲא ןעיוי 4
 :לָכּוי יִמ ןיִלַמְב רֶעְעִנ 'הָאְלִת ְּילֲא רָבָד יִהָּסִנֲה*

 | קוַחִּת תֹוַכָר םִיָדָיְו םיִבַר ּתְרַפַי הָּגַהּי
 :ץֵּמַאְּת תֹוֲעְרְּכ םִיָכְרבּו ףילמ ןּומיקְי לש

 :לַהְּבּתַו ךיִָע עּגִת אָלְתַו יא אֹובָתוהּתַע יב
 :ףיִכְרּד םֶתָו ףִתְוְקִת ךֶתַלְסּכ ִתֶאְרִי אָלַה

 גּודָחְכַנ םיִרָשְי הפיִאְו דָבֲא יִקָנ אּוָה יִמ אָנרֶכְז
 :ּוהָרְצְקְי למע יעְרְזְו ןוָא ישְרָח יתיאְר רשאי

 :ּולְכִי וּפַא ַחּוְרַמּו ּודבאי ַּהוְלֶא תַמׁשנִמל

 :ּועָּתְנ םיִריִפָכ יֵנְׁשְו לחש לוקְו הָיְרֶא תנאי
 :ּורָרְּפְתִי איִבָל יִנְּו ףְֶרָמיִלְּבִמ דבא שילי

 :ּוהָנִמ ץמש יֵנְזֲא חקת בֵגְגִי רֶבָּ רלָאְ
 :םיִׁשְנַא-לע הָמּדְרַת לַפנְּב הָלֵיְל תָנייִזֶחַמ םיִפְעָשּבי

 ;ִדיִחָפַה יֵתֹומְצַע בֶרְו הָרֲעְדּו ייִנָאְרִק דַחַּפיצ
 :ירׂשְּב !תרעש ירמסִּת "פלח ינָפִלַע ַחּורְו5

 ּוהָאְרַמ ריִכָאאלְו ו "דָמַעְרפ
 משא ילוקו הַמַמּד יִניֵע דגל הָנּומְּת

 5 םיִׁשָ יכל ןימאי "אל ויֶדבעְב ןָהי8
 םֶדֹוסְי רפְעְּבירְׁשַא רַמֹּחיּתְב כׁשוףָאפ
 "בעל רָקְּבמ>0 :שַעְ-יִנָפל םּואָכְדי

 :ודבאי חַצְנָל םיִשמ יִלָּבַמ תי
 :הָמְכָחְב אָלְו ּותּומִי "םָּב 'םֶרְתִי עסְנ-אָלַהי

 הת םיִׁשדָּקִמ מילָאְ 2 שיה אא 5 5

 =  cf Qoh 1,16; al minus bene DJ(חס\\0א6) הָּבְרַה 6 51046 2 ,4 6
 'קת ('קתו  cf* | 6 trsp \ ante.הֶאָלְת ( Kory(6צ  1 ft 6 6ל |  cf AOEאָשְנ

sMsS 63) vel Pn post רד | 4 * = יִנָרְק | *1 6 6 )dsesey) ליחה cf 
w 29,86 | 15 *1 ? רַמְסִת 6 ָש 119,120 || ל = 6 rpixec; al --הר Aorror cf 6 || 
16 * hic nonn vb exc? ? || ל-ל linvers? cfIR 19,12 || 18 ér. ypopéu.1? *הָלָּתַה 

(a (ללת = error | 19 66 --םָא (cf 315% 7); 1 fit c 89 3NDT (cf MSKen 32 
 | םֶדָתִ | ל פע םֶהַמ  In v 19 vel2o prb nonn vb exc || 2r * prpsןואכדי).

Cps5,vradd | 2 22MSSFE= םעכ . 
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 יוהתַעבְי |הָנָנְע ריִלְעְרְכְשִּת | 'תֶָמלצָו ּךֶׁשֲח יּוהָלֶאְנַ
 :םֹוי יִרירָמַּכ

 םיִחְרי רָפסְְּב הָנָש יסיּב 'דחי-לא ילָפא ּהָחִַי אוהה הלילי
 :אָבְי-לַא]

 וב הָנְְר אֹוָבתלַא | דּומְלִ יי אּוהַה הָלָיְלַה הנה
 :ןְתיְל 'ררע םידיִתְעָה יםֹוָיייררֶא ּוהָבק

 "יֵּפַעפַעְּב 'הָאְר-לַאְו ןָאָו רואְלדקְי  .ָפְשּנ יֵבְכּק ֹוכׁשָחָ
 :רַתְׁש :יניעמ לָמָע רֶתְסִינ יֶנטב יִתְלַּד רַנְס אָל יִּכפ

 :עֶנְנָאָו יִתאָצְי ןָטֶּבִמ תּומָא םֶחְרַפ אָל הָמָכיי
 :קְניִא יִּכ םיָּדָשהַמּו םיּבְרַב יֶנּוִמְּדִק עּודַמִ

 :יל חוניו זַא יִּתְנׁשי טוָקְׁשֲאְו יּתְבכְׁש הָּתַע"יִּכי
 :ומל תֹובְרֲח םיִנּבַה ץֶרֶא יצְֲו םיִכְלְמ-םעיצ

 :ףֶסָּכ םֶהיִּתְּב .םיִאֹלִמִמַה םֵהְל בה םיִרְׂש"ימע ואי

 :רוא ואָיאל םיִָלְעְּב 'הָיהָא אָ ףּומְמ פג אי
 :ַחָכ יִעיְי ּוּונָי םשְו :דָנְר ּולְדַח םיִעָשְר םָשי

 :שגנ לוק ּועָמַש אל ּונָנאש םיִריִסַא דַחָי י*
 :וינדאמ ישְפָח דָבָעְו אּוָה םש לודְְו ןטקיפ

 :שָפְנ יִרמל םייַחְו רוָא למעל ןַתִ הָמָל
 :םיִנֹומטַממ ּוהרְפִחִֿ ּונְניִאְ "תָוָמל םיִּכֲחְמַה

 :רֶבְקַדּואָצְמִי יִּכ ושיש לנדא םיִחְמָשַהְיי
 :ֹודֲעַּב ּהוְלֶא ךֶסיַו הָרּתְסִנ וכְרּנְררֶשא רָבְגְל

 :יתנַאש םִיַמַכ ּוכְּתַו אָבַת יִתָחְנא יִמָתל יינָפְלְיכ
 :יל אבי יתר רֶׁשאו יִנָיְתַאְיַו יִּתְדַחּפ דחפ יֵּכ5

 : :דגְר אביו יִתְחְנ-אלְו יִתְטְקָשאלו יִּתולֶש אל6

 - | 5 6 xara'ִבָעַתִי  61 (360 | * prps Nib— (vel nib—) || > prps'לעגי =
ah cf v 8 ;יררא prps מכ‘ cf ריִרְגַס etc | = prb dl (= 82) | 6° prb 

dl; al DN pr? הלילה | Plc 56 TD: cfGn 496 | 7 dlc IMS 630 | 8° prps 
  IN | ro 6ל ||  cf 1524 || g ** prb dl (gloss)ם | * 1 56+ 6 1115*= 'על

 | םעו ? | 14 crrp; arab haram = pyramida || 15 "7" 1ריִסָי | זז 69 'רָב

16 5 6 éxropeuépevov | ל-ל 6 éx uhrpag ;66ןומדק pone v 16 pr v 12 ? vel, 

si in loco servatur, frt אל ante הא 6 MSKe=99 dl, cf Io,19; prps הָיָה אל | 
17 prps WY cf Jer 4,24 | 20 1 c 6964 JR‘ | 21 1 6 630 טמְכ' | 22171 
cf MSKen®o et 3 | v 24 add ? | 17 .פ 

69* 



 1066 בויא 244

 ץֶרָאְּב ּוהֹמְּכ ןיִא יִּכ בא יִּנְבַעלֶא ףִּבִל ּתִמָשַה
 עֶרַמ רֶסְו םיִהֹלֲא אַרְי רַשָיַו םָּת שיא
 :םּנְח לבל וב יִנֲתיִסְּתַנ וֹוָמתְּב קיזחמ ונע

 רמי הָוהְי-תֶא ןַטָשה ןעיו+
 :וׁשפנ רעְּב ןֶתִי ׁשיִאְל רֶׁשֲא לכו רֹו-דעְּב רוע

 חְָּׁבילָאְו ומצא עגו ל אָניחֹלׁש לא
 :לךכרבי ּיְנָּפִדילֶא אלא

Sֿאַ :רֶמָש ושְפַנתֶא ּךַא יב ימה ןָמֶשַהְלֶא הָוהְי רַמאיו 
 רע, ולנר ףּבמ עֶר ןיִתְׁשִּב בויא-תֶא יו הָוהְי יִגּפ תַאמ ןטְׁשַה
 :רפֲאָה-ְךותְּב בַשי אּוָהְו וב דָרָנְתַהְל שרה ול- תק :ודקדק
 יותשא ול רַמאָּתופ

 :תַמָנ םיִהלֲא יִּדרְּב ּוָתָמְתְּב קיזחמ דל
 ָהיֶלֵא רמוס

 *םג יִרְּבַדְת תילְבַּנַה יִתַתַא רֵּבַדְּכ
 לָּבקְנ אָל עֶרָהתֶאְו םיִהלֲאָה תֶאָמ לַּבקְנ בּוַה-תֶא

 יִעְרותָשְלָש ּועָמָשִיַויי :יָתְפׂשִּב בוא אַטֲחאָל תאָז"לכְּב
 וַפיִלֶא ומקְממ שיא ואבו ויִלָע 'הָאְּבַה תאוה העְרָהלְּכ תֶא בויא
 -רּונָל אוכל וּדְחִי ורע ייִתְמַעְגַה רַפוצְ יימושה דל ל יִנָמיִּתַה
 םלוק ואי ּוהריֵּכְה אלו קוחרמ םֵהיֵגיֵעדתֶא ּואָשיַו :ומחנלו ול
 :הָמָמְׁשַה םֶהיִשאַרְלַע רַפָע ּוקְרֶזינ רטעִמ שיא ערקו ּכְביְו

 לא רבו 'תוליל תַעְבשְו' םיִמָי תעְבׁש 'ָץֶראְל ותא בש
 והיפדתֶא בויא חַתּפ ןכדיִרְחֶאי 8 :דֶאְמ בֵאְּכַה לֶֶניִכ ּואָר יִּכ רָכָד
 :רַמאיו יביא ןעיוי פ  :וָמוידתֶא ללקינ

 :רָבָג 'הָרָה ירֿמָא הָלְיְלַהְו ב דָלּגא םֹוָי דבאָי
 עַפֹוּת-לַאְו לַעַמִמ 'ַּהוְלֶא והשרְדידלַא 'ְּךָשְת יֵהְי יאּוהַה םויַה" +

 :הָרָהְב ויִָע

g°6+addf7 86 דע, 036 עו 1  | cf1,5°5 ל 0 לע 6 נז | ל  
|Plc 6זז * >69  | (* m cs (trspְתא  ins569 + ]ִמ || ל  cf 1,5 | ro*2MSSל  

Baxdad || % 6 6 Eavyatuv Tipavvog || 5 6 6 Mewaiwv 00%הָאָּבַה | 5 6  

et ₪? | 13 * <2MSS>= 6 ₪ט¢ = יתנעמה = יִנּועָּמַה, יניעמה | 12 >6 eג 
cp 3 || 3 ** prpsומשק  dl? | °° <6 et dl? | Cp 3,2 c 69 prb dl; 8 hic 

 רַמֹאָה לָיַלַהְו 1? יֵּמֲא קז רמא | ל 6 (ופסט) הָרָה (יִרָה = ּהֵּנַה ) | * 6 רָ 4
 Jer 20,15; 1? 48 | 4 55 6 מ vor ékeivy || °° prb add || 5 6 6 קוי
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 ןֵטְׂשַה-לא הוהְי רמי
 -ֶדָי חָלְׁשִּת-לַא ויִלַא קר ּךֵנְּב ול"רָׁשֲא-לְכ הגה

 םיִלָכִא ויָתְנְבּו ויָנָבּו םיה יהיו ס :הָוהְי יִנָּפ םַעַמ ןְְשַה אָציו
 רמאינ | ביֲא-לָא אָּב דָאְלִמּו+ :רֹוְכְּבַה םֶהיִחַא תיִבְּ 6 םיִתשְו

 :םהיְִידלע תוער תֹונתֲאָהְו תֹוׁשְרַח יָה רֶקְּבַה

 בֶרָח"יִפְל ָּכַה םיִרעְנַהיתֶאְו .םַחָקִּתַו אָבׁש לַפְּתו
 ל ריֶגַהְל יֶּרבְל ינַא-קר הָטְלְטַאָ

 רַמאיַו אָּב ּהֶזְו רֵּבַדְמ הָזו דֹוֲעיֿס
 םֶלְכאְּתִנ םיִרָעּנַבּו ןאַצַּב רעֶבּתו םִיַמְׁשַהְןַמ הָלֵפָנ םיִהלֲאׁׁשֵא
 ל דיִּגַהְל יִּדַבָל יגא-קר הָמְלְמִאָ

 רמאינ אָּב הָזְו רֵּבַדְמ הזודֹועיל
 םּוחְקיִו םיִלַמְגַה-לַע ּוטָשְפִינ םיִשאְר הָׁשלְׁשֹוּומְׂש םיִדְשַּכ

 בֶרָחייפָל כה םיִרָעְּגַהתֶאְ
 דל דיִגַהְל .יִבְל ינאדקר הַמְלמַאְ

 רמאיו אָּב הָזְו רֵּבַרְמ הָו ידע

 :רוָכְּבַה םֶהיִחַא תיִבְּב 'ןַי םיִתשְו םיִלָכֲא ףיִתּונְבּ ךיִנָב
 רָבְדִמַה רֶבְעִמו הֶאְּב הָלּוְג חור הָּגַהְו

 ּותּוָמיו םיִרעְּגַהְלַע לפיו תִיַּבַה תוָּנַפ עֵּבְראַּב עניו
 :ךל דיִגַהְל יִּדבל יָנֲאזקַר הטְלְמַא

 ּוחָּתְׁשִַו הָצְרַא לפיו ושארחתֶא זנו ּולֲעְמ-תֶא עֶרָקיו בויִא םֶקְיַוי
 רמי

 הָּמָׁש בּושָא םֹרָעְו יֵּמֲא ןַטְּבִמ יֵתַּצָי םֹרָע
 :ְְרבמ הָוהְי םש יהְי חקל הוהיו ןַתָנ הָוהְי

 מ :םיקלאל יהלְפְּת ןַתְנאָלְו יבויא אַטֲח-אְל תאזלָבְּב=*
 דםַנ אוָבְיַו הָהדלע בָצְוְתהְ םיִהְלָאָה יִנָּב ואביו םויַה יֶהְיַוי 2

 יא ןָמָשַהלֶא הוהְי רָמאו> : : :הָוהיילע בצְתְהְל םֶכֹתְב ןֵטְׂשַה

 ףלהְתהְמּו ֶראְּב טׁשִמ רמאינ הָוהיתֶא ןָמָשַה ןעיו אָבְּת הנ
 ןָטָשַהְלֶא הָוהְי מאיו :הָּב
 133/01 6 15% 35 cfv$ 4 6 18 | 14 9*155)5 ןה-- | 16 68 םיִעְר(בְ)ו

dl 6 2MSSK™ 8ל  || (Ty)כאת + 6ןגס0ט6 || 18 * 1 6 18155 דוע ' deinde6  
cf v 13 | 19 1 WAR) | 21 *63 20155*9 יִתאָצִי | 22 5 6 + 806 | "ל 0 

 קזס הָלְוע, הָלְבִג  הלתפ* ? | Cp 2,1 = <6 et קזפ 1
Biblia. 69 



LAB: alas 

 םָּת אּוהַה ׁשיִאָהוהְיְהְו ֹוָמְׁש בויֲא ץוע-ץֶרֲאְב הָיָה שיאי 1
 ׁשלׁשְו םיִנָב הָעְבְש "ול ודל :עָרְמ רֶסו םיִהְלֶא לארי רֶׁשְיְו
 שמחְ םיִלָמְ פלא תַעלְׁשּו ןא-יפלא תַעְבְׁש ּוהָנָקִמ יהיו :תֹונְּב
 יִהְיו דֶאְמ הָּבִר הָּדְבעְו תֹונותא תֹואַמ ׁשֵמֲחַו רְֶּבידַמָצ תֹוֲאַמ
 יתיֵּב הָתְׁשִ ושעְו וינב וכלה סדק לד אּוהַה שיא

 לקבב שה שקו בוא חלש הָתְשמַה יי פיקה כי יו
 בוא רֶמֲא יִּב יָכּכ רפְסַמ תולע הָלֲעָהְ

 םֶבָבְלּב םיָהלֲא 'ּכְרְכּו יֵנְב וָאָטָח ילּוא
 םיִהלֲאָה נְּב ואבינ םייַה יהי ס :םיִמָיַהלְּכ בוא הָשְעְי הָכָּכ
 ןמְׂשַה-לֶא הָוהְי רָמאְינז :םֶכֹותְּב ןָטְשַה-םִנ אוי הוהְו-לע בֶצְתְהל
 ְךַלַהְתַהַמּו ץֶראְּב טּושמ רַמאיַו הָוהְידתֶא משה ןעיו אָבְת ןיאמ
 ןָטָשַהְלֶא ּהָוהְי רמו :ּהָּב

 ץֶראְּב ּוהֹמְּכ ןיא יִּכ בא יֵּדְבַעדלַע כל ּתְמָשַה

 :עָרמ רֶפָו םיִהלֲא אֵרְי רשי םָת שיא
 רמאינ הָוהְי-תֶא ןָמְשַה ןעופ

 :םיִהלֲא בוא אֵרְי םנַחַה
 ביָבָּסִמ ּול"רְׁשֲא-לְּכ דַעְבּו ֹוָתיֵּב"דֲעְבּו וָדְעב יִתְכַש תא אָלָהי

 :ץֵרֲאְּב ץֵרּפ ּוהָנְקִמּו ּתְכַרָּב ויִדָי 'השעמ

 וקירָשַאלכְב עֶגְו די אָניחַלָׁש לואי
 :ָךְכרְְו ְףנָפדלַע אלא

dl 6 2MSSK™ 4ל  | fere huius libri >6 || Cp r, 1 5 6 (Avairdy) Piy1.  
 ו ₪ 18: 23 | 4 * 61 ? 6 6 || ל 61 6 15% 57 ת || ₪ * 6 + 406 | ל 0

vel euphemismus pr 1, ,סָאָמ yl, ללְק vel QW cf Vrs et yw 103; IR 

21,10. 13 | 8 16MSSK b§ cf2,3 | זס * 4MSSX= תפס? | ל 686 ‘W— || זז 5% 



31,23—31 PROVERBIA 1063 

 :ץֶרָאיגקז"םע ותְבָשְּב הָגָעַּב םיִרָעָשַּב עָדונ5 )
 געל הָנְתָנ רוגחו רָפְמִּתַנ הָתָשָע ןיִדָסי ₪
 :ןורחַא םֹוָיְל קחָשתַו  ּהָשּובְל רֶָהְודְעִיַי ש)
 :הָנּושֶלילַע דָסֶתתַרוְתְו הָמְכְחְב הָחְתָּפ היפ (פ)
 :לכאת אָל תּולְצַע םֶחָלְו ּהָתיִּב תֹוָכְליַה הָיַפּוצִיז (צ)

 :הָקְלַהְיְ הָלָעּב ָהּוָרׁשאיִו ָהיֶנָב ומקל )
 :הָנְלְּבִלַע תיִלָע ְּתַאֹו לָיָח ּושַע תונָּב תּוְּבַרפ (ר)
 :ללַהְתִת 'איִה יהָוהְיתַאְרי הָׁשֲא יפה לָבָהְו ןחה רקש=י ש
 :ָהיֵשֲעִמ םיִרָעָשב ָהלְלַהְיְו ָהיְָ יִרְפִמ ּהָלונָתי ה

v 25 (W) in 6 post 26 (D) cf Thr 2—4% | 27 1 6 Q Vrs no], א 
 .? >2MSS; alל || el simצ תוכְליָה | 30 **1 6 6 הָניָּב תשא



 1062 ילשמ 31,22—30,32

 :הָּפְל די יִתֹומֹוזםֲאְו אָשנְתֶהְב ָתְלְבָנ-םַא'*
 םֶד איִצְוְי ףַא-ץיִמּו הָאָמָח איִצוי בלה ץיִמ יצ

 ס צביר איִצְוְי םוֿפַא ימי

 :ּוָמָא ּוּתַרסִי-רַׁשֲא יאָׂשַמ ּךְלַמ" 'לֶאּומְל יֵרְבְּדי 1
 :יֶרְדְנ-רּב הָמּו יִנְטְּב-רַּב-המו יִרָּבִדהַמ<

 :ןיְִלִמ .תוָתְמל יִכְרדּו ךליח םִיִשָגַל ןַּתַּת"לַא

 :רָכׁש 'רא םינזורְל ןויותש םיִכָלָמל לא | ילַאזמלםַכְלְמַל לאי
 :ינְעיִנְּבלּכ ןיָד הָּגשיִו קֶקִחִמ חְּבָשיו הָתְשְ-
 :שָפַנ יֵרֲמְל ןַײו דָבואָל רֶבְשדּוְנְתַפ

 :דוָעדרָּכְז אל רטמעו ושיר השי הָתְׁשִי
 :ףולח נבל ןידד לא םֶלְֲל ְךיִּפ-חַתפ

 סם  :ןייִבָאְו יִנְע ןידו קָרְדטְפְש ךיּפדחַתְפפ

 :ּהָרְכִמ םיִניִנָּפִמ קָחְרְו אָצְמִי יִמ לוח תֶשֶאְיי (א)
 :יִרָסֶחָי אל לָלָשְו לע בל ּהָּב חַטָּבִיי ם)

 קח יָמָי ל5 = עָראלו בט ּוהְְלְמְּיי
 :ָהיֶפַּכ ץֶפַתְּב ׁׂשעַּתֹו םיִּתְׁשִפּו רָמָצ הָשְרֶּבי (ד)
 :ּהָמֲחַל איִבְּת קָתְרַּמַמ רַחֹוס תֹויַנֲאָּכ הָתְיָהיצ (ה)
 :ָהיִתרַעִנְל קחו .הָתיִבְל ףרֶט ןתתו "הלל דועָּבו םֶקָּתַוי5 ₪

 :םֶרכ ֶטַג ָהיֶפכ יֵרְּפִמ ּוהָחקִּתַו הֶדָש הָמְמְזיֿ 0
 :יִהיִתֹעורְז ץּמֲאְּתַו ָהיָנְתָמ זָעְב הָרְנָחיז ח)
 :הָרְ ללב הָּבְכִאְל ּהָרָחַס בּוָטיִּכ הָמָעָ יי (ט)

 :ִּךְלַפ ּוכְמִּת ָהיֿפַכְו רושיִּכב הָחְלַׁש ָהיִדיופ
 :ןויבָאְל הָחְלָש ָהיִדָיַו נעל השר ּהָפַּב5ִפ (כ)
 :םיִנָש שְבְל ּהָתיִבכ יּכ "גלָשִמ הָתיֵבְל אָריִתאָלי (ל)
 :הָשּובל ןַמָּנְרַאְו שש ָּלהֶתֶשע םיִּדַבְרמ < (מ)

32 °° crrp | 33 °° add vel var | Cp 31, 1 5 6 יִרָבְּב | ל 6 לֶאדומְל | 

  3םַחֹנל;  (cf 63&) | v 2 dub; in 6 +nonn stich | 3 dub; 6אשמ ךלמ 1 <<
  | 4 8 hic incip cp 31 | = prbתֹוחַמָמַל  velתֹוחַמְל, 6 תֹוהָמַאְל; קז5 תֹוחֹמְל

Var [ AE ;וא, 1? 6 09 יִא vel 1 ft הֹוָא (ni) | 5 6 plur | 8 inc; 
prps ילח | צ דס: --31%' in 6 post 4 29,27 || 11 ins frt: ּהָל cf 6  toiattn | 

 היתרענל קחו | 16 א עַטָנ 0 טז  | 15 ™ fit dlm cs, al dl'חכ 686 14
 בְלִיל   (add; >1MS™=) || 17 6+ 66 tprov || 18םרכ  6 dl:עַטְנ  1 prbהָעמָנ;

Q הָליַלַב | rg dub | 2r 6/155*= J; 69 DW; 1 ? ןש צו שיש ?. 



30,101 PROVERBIA 11 

 :ִּתְמָשֶאְו הָלְלקְיְּפ  ונדדלֶא רָבָע ןשְלַּתלַאפ
 :ּךְרָבִי אָל ומָאדתֶאְו לֶלְקַי ויְבָא ריי
 :ץֶחְר אָל ותאְצִמ ויָניֵעְּב רוהָט רודי?
 :ּואָשְנִי ויִּפַעְפַעְו ויניֵע ּומְרדהַמ רז
 = תָלְכאמו ּיָנָש תֹובָרֲח ורוד .

 יבה | יבה תונָב יש | הָקּולעלי 15

 :ןֹוָה ּורְמֲא-אל עֿברא .הָנעֵּבְשִת אָל הָּנַה ׁשֹלְׁ
 :ןֹוה הָרְמָא-אל שָאְו םִיַמ הָעְבָׂשדאְל ץֶרֶא | םַחָר 'רָצָעְו ילּואְׁשיפ

 םָאדתהקיִל זְבָתְו בָאְל געְלת ןיעול
 ס | רָשְנהיִנְב תלכו לֲחנ"יברע ָהּורָקְי

 :םיִּתְעַרְ אל עַּבְרַאֹו יִּנמַמ אָפ הָמַה הָשלֶשי

 רוע ילע שָחָנ רד םִיַמָשַּבורֶשָגה רָב
 :הַמְלַעְּב רֶבַּג ְּךָרָרְו םִי"בָלְב הָיְנֲאְַּרִּר

 אָל הָרָמְאְו ָהיֶּפ הָתֲחֲמּו הָלְכְא . תַפֲאָנִמ הָׁשֹא ךְרֶיְְּכְי"
 תַאְׂש לכותדאל עֿברַא תַחְּתְו ץֶרֶא הֶזנְר שולש תַחָּתַי

 :םָָל"עּבְשי יִּכ לבנו ולמי יִכ דָבֲע תַחתי
 ם | והָּתְרבג ישֶיִתיּכ הָחְּפׁשְו לֶעְּבִת יִּכ הָאּנָׂש תחָּת

 :םיִמָּכִחְמ םיִמָכֲח הָּמַהְו ץֶרָאיִגטְק םה הָעָּבְרַא=י
 :םָמְחַל ץָקב ּוניִכְיַו זַעדאל םע םיִלָמְּנַה5
 :םֶתיִּב עֶלָּפב ּומיִׂשיַו םּוצָעדאְל םע םיִנַפְׁשי5
 ל ץצח אציו הָבְאל ןיִא למל
 :ךלמ יִלָכיִהְּב איהְו שָּפַּתִּת םִיַדִיְּב תיִמָמָש

 :תֶכָל 'יבְטימ הְָּבְרַא דע יביִטיִמ יהָּמַה השש
 :לָכיִנְּפִמ בּושַידאָלְו הָמַהְּבַב רוָּבְג שולי

 :ֹוָמע יםָקְלַא ְּךֶלֶמּו שותדוא םִיגְתִמ רזי

 :ןוָא יִּתְלעֶפ"
 תֶאט

ro 16 Q --ויָנדַא, א ונ | 14 1 fit הָמְדַאַמ | 15 “orp | ל 6 rpeic | 
> mlt MSS ב min || 16 5 nonn vb exc | ל 6 é&pkog (pro &pwg) | 17 lc 
6 (YAipac) יקל (2ebetudo) vel nIPIY (v 17 ada) || 18 1 6 0 ,הברַאו 

  20 add | ar dlc 6 | 238 et b in 6 invers | * 6צ |  paא
(#xBdAy) שרות (MSF) vel שֶרָנִת | 24 1 6 684 םיִמָכְחַמ | 28 1 6 6 
(ebdAwrog dv) שָפְתִת | 2 * | ? [| bg ִטָמ | 30 6 'הָּבִמ' [ v 31 crrp | * sic 

066; Or םוקדלא )9(: prps םֶק לָיַח 



 1060 ילשמ 20,199

 ְּׁשְפַנִל םיגרעמ ןתיו ינו נב רפי
 ּוהָרָׁשַא הָרֹוּת רָמשְו םַע עֶרָּפִי ןח ןיִאָּבי
 :הָנעֿפ ןיאו ןיִבְיְּכ דָבֲע רֶסְנודאָל םיִרְָדּבי
 ּונָמִמ ליִסְכַל הָוְקִּת וירָבְדִּב ץֶא ׁשיִא ָתיֹוָח>
 :ףונָמ הָיהְי ּותיִרֲחֶאָו "בע רַעֶנִמ יקֵנַפְמיי
 :עׁשּפ-בר הָמַח לעַבּו ןָֹדָמ הָרְנִי ףַא-ׁשיִא*
 :דֹוְבָּכ מָתַי ַתּוב- לֵפְׁשּ נְליפְׁשַת םֶרָא תואג 3
 דיני אל עֿמְׁשִי הֶלֶא ושְפַנ אנוש בָנָג-םִע קלוחי+

 בש הוה ַחָמּובּ ׁשֶקומ ןתי םָדֶא תרה
 :ׁשיִא-טַּפְׁשִמ הָנהְיִמּו לשומדיִנָּפ םישקבמ םיִּבר6

 פ | יְְרְדרׁשְי עָשְר תַבֲעּותְו לֶוָע שיא םיקידצ תבעוְתיז

 יאָשמַה יהָקְיְִּב רּוגָאי רבה 30
 :ילָבֲאָו לֵאיִתיִאְל .ילָאיִתיִאָל רֶבֶּגַה םֶאְנ
 :יל םָדָא תַניִבאָלְו ׁשיֶאמ יִכֹנֲא רַעָב יִּכ
 :עֶדֲא םיִׁשֹדְק תַעָדְו הַמְכָח ייֵּתְדמָל"אָלְ

 יוינְפָחְבוֲחּורְףסָא יַמ דריו וםִיַמָׁש-הָלְע מ
 ץֶרָאיַפְפַאלָּכ 'םיקה יִמ | הָלְמשַּבוםִיַמירַרָצ יַמ
 :ִעְרַת יִּכ" ֹונְב-םִׁש-הַמּו ומָשהַמ

 :וְּב םיסוחל אוה ןְגֶמ הָפּורַצ הלא תָרָמָאדַלָּב5
 סם | ּתְבְזְכַנְו ָךַּב חיכו ויָרָבְּדלע ףסּות- לא

 :תּוְמָא םֶרֲמְּב יּנַמַמ ענֶמָּת-לַא ךֶתֶאמ יּתְלֲאְׁש םִיַּתַׁשל
 יִּנַמִמ קַחְרַה ֿבוכ"רבְדּוואוׁש5
 :יִקָח םָחָל יֵנֿפיֵרְמַה ִל"ןְתִּת לא רָשעְו שאר

 יהָנהְי יִמ יִּתְרַמְאְו יִּתְׁשַחַכְוועַבְׂשָאפ
 ס | יִהלֶא םש יִּתְשַפְתְו יִּתְבְנְנְו שראו

(Vrakovgerai) 56 nym || 21 5 1 6 6 )66 kara-18 6 6:ףצדמדו6 || 19 1 6 6  

TOV. | 51 6 6 (Sduvnerjgerat)(טזטו)  pH || 5 16 6 (oikérnc6ח0104)  
Cp 30 6 post22 6 95שקט6ש |  | prps JQןונאמ )= ןונמ);  velןָנָאְמ  frt 

 cק 26 | 1 ** 6 םַחָקָו יִנָּב רוג יֵרָבְּד | ל 6 עerav6ar; vel ממשprps N יִאָשַמַה | 1
 1 bופ לֶא יִתיִאָל prps (minus bene) ;(3MSS) לא יֵּתָא ול | 6 לַבֲאנ; 1frt לָכָאְ
 Ex) 39,32( | 3 ** 1 6 6 יִתא רַּמָל לַאו vel( יִנָדִמְְ | 6 ּונְצָחְּ | >1 6 6

et 61 ? )gl055 ex Hi 38,5 ?( | 5 5קיִוֲחָה 6 קספ ג יִסְפַאְּב (לָּכ >68) | = >6  
 0600; 1? הוהי cf w 1831 | 1 + בכ et ינממ | 9 * 6 הֶזָחַי | ל 6( 6 3.
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 :הָקָּנִי אָל ריִׁשֲעַהְל ץֶאְו תֹוָכָרְּב"בַר תּונּומַא ׁשיָאס
 :רֶבָג-עׁשפ םֶחְל-תַפדלַעְו .בוטדאל םיִנָּפִדרֶכָהי

 :ּונאבי רָפַתְּכ עדיאל ןוע עֶר שיא ןוהל לבני
 :ןושָל קילחממ אָצְמִי ןַח ירָחִא םֶדֶמ חיכו
 :תיִחְׁשַמ ׁשיִאְל אּוה רֵבָח עשַפ"ןיִא רָמאָו דמו ויִבָא לזוג
 :ןׁשְדְי הָוהְי-לַע ַהָמבּו ןוָרְמ הָרָנְי ׁשֶפְג"בַחְרי
 :טְלָמִי אּוָה המְכֲחֿב ּךלֹוהְו ליִסְכ אה וּבְלְּב מובי
 :תורַאָמ-בַר ויָניֵע םיִלָעַמּו רֹוסֲחֹמ ןיִא ׁשֶרָל ןַתֹונ7
 :םיקיִצ ּוּבְִי םֶרָבָאְבּ םֶדֶא רֵתָסִי םיִעָשְר םּוקָּב8ַ

 :אפרמ ןיִאְו רב עפ ףָרע"יהָׁשְקמ תות ישא 9
 :םָע נָאְ 'עָשְר לָשְמְבּו םָעָה חָמְׂשִי םיקידצ יתֹוברּב
 :ןֹוה"דָּבַאָי תונוז הַעֹרְו ויָבֶא חַמָשְי הָמְכֲח בהאדשיִאי

 :הָּנַסְרָהִי תֹומּוִּת ׁשיֶאְו ץֶרָא דיִמִעְ טְּפְׁשַמְב ְךֶלַמי
 :יָמעּפ"לע שרופ תֶׁשְֹו ּוהער"לע קילחמ רָב
 תָמְְׂו ףןורָי קידצ| 'שקומ עֶר ׁשיִא יעֵׁשפְב"
 :תעָד ןיִבְי-אְל עֶׁשְר = םיִל ןיִב קיִּדצ עי
 :ְףֶא ּוביִׁשְי םיִמָכֲחֹו הָיְְק ּוחיָפְי ןוצל יֵשְנֲא*
 :יתַחְנ ןיאו קוו זנָרְו ליִנָא ישיִא-תֶא טֶּפָשְנ םנָחׁשיִאל
 :ֹוׁשְפַנ שקי םירשי םָתואְנְׂשִי םיִמָד ישָנָא
 : יהָנְֲבְׁשי ירּוחֲאּב םֶּפָחְו "ליס איצוי וחּורלּכיי
 :םיִעָשְר ויִתְרְשַמ לָּ רֶקְׁש-רַבְּד-לע בישקמ לָשָמיי
 :הָוהְי םֶהיִנׁש יניע ריִאַמ ּושָּגַּפַנ םיִכְכִּת שיִאְו ׁשֶרינ
 :ןָּכי רעל ֹואָחַּכ םיִלָ תַמָאְּב טפוש למי

 מא שיבמ חלש רנו הָמְכְמ ןתי תַחכֹותְו טְבְׁשי
 :ּואְרִי םֶתְלַּפַמְּב םיקידצְו עַשָפהְּבְרִי םיִעָשְר תֹוָבְרְּבֿ

  )coram 1/0) <8; 1%טז 24,23 | 22 6 דָסֶח | 23 6 (6000) וחרָא, 6 יומדק 21
 אנוש ? | 24 dl (gloss vel Var) | Cp2g,r°1ןושל  )1115*5%( et trsp postהַא

cf 12,1; 15,10 || ל ins frtc 56 0; 6 הָשְקַמ || 2° 6 (Erkwpiotouéevwv) ;תֹוכְרָבְּב 

  cf 287 | 4 6 (rapdvoposg)םיִעָשר | 3 6 הָעְרְו  1 6 5MSS Vrsתֹודְרָּב | ל sקצק
 rpsק  ||  cf 12,13תיִמְרַּת | 6 * 36 ועְשְפְּב; קזק עֶשְפְּב צו עשְפְּב | * 356 שָהּומ

cpl (ams) | g*ftdl || Plc 6 (karanrnocer) (SE) nn) (a nnn) || 

ro ! םיִעָשְרו vel, si 41 1, ₪ postea ורקבי cf Ez 34,11 || זז *1 frtdIQ | lc 
6 (rauieverar ךשְחי cf 56 הנבשחי; 15% 5 הנחכשי || 16 קזק5 תֹודְרְּב 

cf 29,2. 
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 ירו רי ירז"ימאְו סת םלועל אל כי
 :םיִרָה תֹוְבְׂשִע ּופְסָאְנְו אָׁשְדיהֲאְרְנְו ריִצָח יהָלְנ
 :םידּותע הש ריִחְמּו ףשובלל םיִשָבָכ
 :ףיִתורענל םייחְו יִּדָתיֵּב םֶחְָל מחלל םיִלע בֵלֲחֹו יִדְוז

 :חָמְבִי ריֵפְכּכ 'םיקידצְו עַשְר ףֵדֹר"ויִאָו יּוסני 8
 :"ךיִרַאְי ןּכ על" ןיבמ םֶדֲאְבּו יִהיָרָׂש 'םיִּבַר יץֶרָא עָשַפְּבְי
 :םָחָל ןיִאְו ףחס רַמָמ םיָלַּד קשעו 'שר רָבָנ
 :'םֶב ּורָּגִתַי הָרּות יִרְמְשְו יעָשְר ּוֵלְלַהְי הָדֹות יִבָזעּי
 :לָכ ּוניִבְי הָוהְו יׁשְקַבְּו טַפְׁשִמ ּוניִבזאְל עֶר"יֵׁשְנַא
 :ריִשָע אּוָהְו םיכרד שקעמ ֹוּמֲתְּב ךלוה ׁשֶר"בוט5
 :ויִבָא םִיְִכַי םיִללֹוז הַעֹרְו ןיִבמ ןְּב הָרִּת רצונל
 :ּונְצְּבְקְי םיִל ןְגוחְל תיִּבְרּתבְו ףָשְנּב ּונוָה הָּבְרמ*
 :הָבעֹוּת ֹותָלְפּת-םַג הָרּוּת עַמְׁשִמ ונְזֶא ריפַמ
 -ּולֲחְנִי םיִמיִמְתּו לופידאּוה ותּוחְׁשִּב עֶר ְרֶדֶּבוםיִרָשָי הָנְׁשמיס

 בוט ּוָרְקחִי ןיִבַמ לַדְו ריִשָע שיא ויניעְּב םֵכָחיי
 :םֶדֶא שּפֶמְי םיִעָשְר םּוקְבּו תֶרָאְפַת הָּבַר םיקידצ ץֶלֲעַּביי
 :םָחְְי בועו הָרֹומּו חיִלָצַ אָל וָעְׁשְפ הָּסכָמי
 :הָעָרְּב לופו ובל הָשְקַמּו דיֶמְּת דַחַּפְמ םֶדֶא יֵרְשֲאיי
 :לִָיסע לע עֶׁשְו לשומ קקוש בֵדְו םֵהָניירֲאיצ
 :םיִמָנ ְךיָראָי עצב 'יאנְׂש תוקשעמ יבָרְו 'תֹונּובְּת רֶסַח ידי
 :ובּוכֲמְתִי-לַא סוני ירוְב-רע* ׁשֶפָנ"םַדְּב קְׁשְע יםוָאיל

 :יתָחֲאְּב לֹופִי יםיֿכָרְד ׁשֶקְענְו עָשּוְו םיִמָּת ךלוהי*
 :ׁשיִר"עַּבְׂשִי םיִקיַר ףּדִרְמּו םַתָל-עַּבְׂשִי ותָמְדַא דבעופ

 24 51 6 65 ןיִאְו | ל ?dub; prps רצא | = K רוד רול 0 'דְו דל |
(w 232) || 27 dlcתאָּנִמ  prps6%: 1 + הערנו;  kaiהֶלָּב | ל 6  prps25 *  

(sMSS) | 2516 6ל 16 6 קידצו  | (Mskes)6 | סק 28, ד *16 6 סָנ  
(kare-ו תוביר | < 1 6 6 ורועי 4 הָנְרעַת | 551 6 6 eץירע | * 1 6 6 םיִביִר ץ 

 00606 (atts ןעֶדי (ךיראי Vגז >6) | 3 * 6 רג | * 6 עֶׁשְר?; 1: רשע |
 4° 686 עֶשְר Pla | (WW in pausa) | 6 א ויָכָרְּד עם, 6 ? = 41 |

g 1 ₪ 613,20 | 8 86 תיִּבְרַתְבְו, 060 'תו; קזפ 61 (שוספפ) |  sed cf7 6 העְרְו  
hemi.בוט + 1  dl (add); 6 postל-*  || (cf 4MSSK=)36 ריִּכְסַמ | זס *1 ותְחָשְּב  

14M ₪ 28 || 16 * ₪ 4 |שפתי ?);  = vel12 6 6ג(טוסוזסו )= 48,  | stich 
sic 1אנשו; א יִאְנש, 0 אנש | 17  Vrsבר | 116  Vrs5 6 תואּובְת | < 16  

cic kara;6 וברע | < 6 4-66 || 18 5 6[ ץ 6 || ל 62755  min) | ° dub;ד ) 

 | 6 5 (אצמוגב) :תַחְפְּב צ6] תַחָשְּב .
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 :םֶהיִגָשִמ דֵבָּכ ליֹוֲא סעכְו לוחה לֶטְגְו ןְבֲא רָב
 :הָאְנִק יֵנְפִל דמעי יֵמּו ףָא ףֶמֵׁשְו הָמֲח תּיְרְזְכַאצ
 :תֶרָּתְסְמ הָבֲהַאמ .הָלְנִמ תַחְכות הָבֹוט5
éָֿאנוש תוקיִשְנ תורָתְענ בהוא יִעָצַּפ םיִנָמֲא: 

 :קּוִתָמ רֶמלָכ הבעְר שָפְנְו תֶפָג ובת הָעְבְש שנ
 :ֹומֹוקְמִמ דדונ שיא ןּכ ּהָנְקְןִמ תֶרָדֹונ רופַצָבפ

 שָפָניתצעֶמ ּוהֵעְר קֶתַמּ בָל"חמׂשְי תַרְֹקּו ןָמש
 "ָךְיִא וב אובְּת-לֵא 'ָּךיִחֶא תיבו 'בֹועּתלָא ְךיִבֲא יהֵעָרְו ערי

 :קּוחָר תֶאמ 'בזרק ןֶכָׁש בוט
 :רָבָד יִפְרִח הָביִׁשֲאְו יִּבִל חּמׂשְו יֵנְּב םֶכֲחיי
 :ושנענ ּורְבַע םיאָתֿפ רֶּתְסַנ הָעְר הָאְרוםּוָרְעי*

 הלבה הָורכָ דַעְבּו ךֶז בעי ּודְנְּב"חקיי
 :ול בֵׁשֲחַּת הָלְלַק םיֵּכְׁשַה ירֶקְּבַּב לֹודָג לוָקְּביוּוהֲעַר ךְרֶבִמיי
 :יהָנתְׁשִנ יםיִנָוְדַמ תָשֶאְו ריָרְגס םִייְּב דַרֹוט ףֶלּיפ

 :אָרקִ וֵגיִמי ןְמׁשְו חַּרפָצ הפי
 :ּוהָעְרְיִנָּפ 'דַחָי שיאו ידחָי לָוְרַבְּב לֶזְרַּבי
 :דָּבַכְי וינדא רמו ּהָיְרפ לאי הָנֲאָּת רנו
 אל םּלָאָה בל ןּכ םיִנָּפל םיִנָּפַה םיַמְּב
 :הָנְעַּבְׂשִת אָל םֶדָאָה יגיעו הָנְְבשִ אל יבא לאש
 :וללהמ יִפְל שיִאָו בָהְזל רּוכְ סל ףֵרְצַמז
 יִלעּב תֹופיִרָה ְּךֹוִתְּב ׁשְֿכַמַּבוליואָהיתֶא ׁשוּתְכַּתסָא-**

 ס וּתְלוֲא ויָלְעַמ רּוסְת-אְל

 :יםיִרדעל בבל תיש  ףנאצ נפ עדת עי
6 1 frtc 6 )| ékovdia ]? ex ikerikd = 1]) NIT || g ** crrp, lc 6 (kara- 

pnyvuraL 56 00ח duurrwudtwv) ND (תַבָצעמ עָרְקְתִמּי" !eץ) הַעְרְקִתִמּו | 

 ל 1 בזעת | < 1 5 חֶא | קמ |  5:16 QYI; OccF nya, KO: myזס
 ) )14155%59:ףדיא || *1 בורק | ז2 16 5*13/155 86 רתסנְו ₪ ושנענו 1< | ₪1
cf 22,3 || 13 1 6 6 םיִרְכָנ cf 20,16* || 14 = ₪ add; =*15םכשה רקבב >1א || 
15 * cf 23,29 | זזק; 6 אָרְקִי ןיִמָי ּהָמְׁשּו הָשֶק חּור ןופצc 16 ל 1 הָתָושָנ | צ | 
 ( Suoia[סלא] Sorep)  | 916 6דָחָי (8 דַחָי | ל . 6 6869 דָחָי 69 16 17

 ןוד-- || ל 6+ :ןושֶל יזע םיליסכו ויניע הָצֹע הָוהְי תבעות  velומָּכ | ס 0 וד--
pb i in Al exc) | 21 633 ;--וי ֵלַהְמ, ע ול prps ויָלְלַעַמ: 1? 4; 6 postea: 

 (שתכמב  cs dlתג  cf ad 20 | v 22 nonn vbתב רֶׁשֵי בֵלְו עֶר שקַבִמ עֶׁשְר | בל :
et וילעמ <6)3(( | 23a et 23b 6 invers || *1 ft 6 6 ךיָרְדעְל . 

  ndידי ₪
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 :ליִסְכדִיְּב םיִרָבּד חלש הָתש סָמֲח יםילְנַר הָצְקְמ
 :םיִליִסְכ יָתְּב לָשְמּו םָּמִפִמ םיקֶש ל
 :דובָּכ ליִסכְל ןֶתּונְןִּכ יהָמּגְרַמְּב ןֶבָא ירוָרְצִכל
 :םיִיִסְכ יִפַּב לָׁשָמֹו רוָכְׁש-דִיְב הָלָע ַחוחּפ
 :םיִרְבְ ירבשו ליס רכשו ללב לָלּוחמ ברוס
 :"ותְלּנאְב הנוש ליס ואק"לע בש בֶלָבָּב

 ּונָממ ליִסְכל הָנמִּת יניב םֶכָח שיא תיִאְרי
 :תֹובחְרָה ןִיּב ירא  ךְרּבּב לחש לַצָע רֶמָמי
 :ותטְמ"לֲ לֲָעְו הָריִצדלע בּסִּת תלה
 :ויּפ-לָא ּהָביִשַהל האל תל ודי לע ןמטי5

 :םעֶמ יִביִׁשְמ הָעְבשמ יניב לע כי
 :ול-אל ביָרילע ירָּבַעְתְמ ירבע בֶלָכ"ינְזֶאְּב קיזחמיז

 :יתָוָמְו יםיִצַח םיקז הָריַה ּהלֶהְלְתִמְּב יל
 :יִנָא קתשְמדאלה רַמֲאֹו .ּוהָעְרְדתֶא הָמַר שיאן

 :ןודְמ קְּתְׁשִי ןְָרנ ןיִאְבּו ׁשֵא"הָּבְכַּת םיִצַע סָפֶאְּב<
 פ :ביִרְדרַחְרִמְל 'םיִנְוְדִמ שיאו ׁשֶאְל םיִצֲעָו םיִלָחְכ יָה:
 :ןָטָבייִרְדַח ּררְי םָהָו .םיִמָחְלְתְמִּכ ןנְג יב
 :עֶרבָלְו 'םיקלד םִיָתָפְש | ׂשֶרָח"לע הָּפְצְמ יםיִניִס ףָסָּבי:

 :הָמְרַמ תיׁשְ ובְרְקְבּו אנוש רֶכָני וָתְפְשּבי
 :וּבלְּב תוָבַעְוְּת עבָׁש יֵּכ ּוְבְוְמַאַּת-לַא ולוק ןְגַחייכי

 :לָהָקְב ֹוְתָעָר הָלְנּת ןוָאְׁשמְּב הֶאְנֶש הָסַּכִתִא
 :בּושָּת ויל ןבָא ללוגו לופו ּהָּב תַתְׁשהְרַכיל
 :הָחְדִמ הש לח הָפּ ויכד אָנְׂשִי רקשךושל5
 :םוי דלו"המ עֶר יִּכ רֶחְמ םוְּב ללַהְתֶתלֶא

 ְיִתְפְׂש-לַאו 5 ךיֶפדאלו רַז ללה
gem ||1? תיִלְנִרַמַּב  ;bיולּד | 8 *1 54 רֵרֹוצְּכ | * 4ט crrp | 7 prps6 +  

frt (c 86( :3רW\ (5MSS) || rr 6םירבע || ° 1  ₪ trsp hucל  || IO * = sagittartus 
>3MSSKen et6 (א(סאסט) בנזָּב ] ל  frt c6 יִתיִאְר || 17 *1  Sir 4,21 || 12 4MSS + 

 dl (cf 6) vel conjg 6 בלכ | < 16 39 apnמ | 3 = = לָא? | 8 * | זםיִּצְחְו (619)|

 ל 1 ₪ מב et טפק post הלהלתמכ || 21 * 1 ₪ ַחְּפַמ 66 6 st לקטרט |
 ל +, סל | 22/6 ןגס\0601 cf 188 | 23 * ₪ dl | 5 1 6 6 (\610) םיקלח | 241

(siהָסַכְִמ | 27 6 ריָלֲע  Vrs9 ויִתְפָשִּב, א ות-- || 26 0: הָסְכִּת; 1 6  Vrs6  
6 6 legitur, 12 עלקו pr (ללגו | 28 Var® (Kiml 3) 197; 6 aArigeiav (cf אי 
= purus); 12 4 (et 1 fit NW cf Hi 1223) | Cp 27, 2 1 ? b). 



25,11—26,5 PROVERBIA 1055 

 :רינְפָא-לַע רב רּבְד ףָסָּכ 'תֹוְּשמְּב בֶהָז יָחּוּפַת
 :תַעָמש ןְזא-לע םָכָח יֿכומ | םֶתָכייִלֲחַו בֶהָז םֶזני
 ןיְנדַא ׁשֵפָנְו' ּויָחָלְׂשִל ןָמֲאָג ריצ ריִצְק 'םויִּבו ֶלָש-יתַנְצְבי

 :רתָׁשתַּתמְּב לַלַהְתִמ שיא ןִיָא םָׁשֵגְו חּורְו םיִאיִשְני+
 :םֶרָּנרֶּבְשִּת הָּכִר ןׁשָלְו ןיִצְק הָּתְפְי םִּפַא ּךֶרָאָּבי
 :ותאקהו ּוְָּבָשַתְרַּפ ָּךְי לָכֲא תאְצִמ שברי
 :ֶאְנֶשּו ךעֶּבְשִַּפ - ךער תִיּבִמ לגב רקתיז
 בי 4 :רֶקָש דע ּוהַעַרְּב הָנֹע שיִא ןִנָש ץֵחְו בֵרָחְו ץיפמיל

 :הָרצ םוֶיְּב דגוב יחַטְבִמ 'תֶדָעּומ לֶגָרו "הע ןשופ

 :יביִשָ

 :עֶרבָל
 לע םיִלׁשַּב רֶׁשְו ירֶתָנדלַע יץֶמְח יהָרָק םויְּבודְגָּב-הָדעמי

 :'םִיָמ ּוהָחְׁשַה אַָמָצ"מאְו יִםֶחָל והליכאה ףאְגַש בעֶר"ֲֹאי
 :ךְליסְלַשְי הָוהִיַו ושארזלע הָתֹח הָּתַא םיִלָחְג יב

 :רָתָמ ןֹושְל םיִמָעְנ םיִנָפּו םֶשָג לליִחִת ןופְצ חור
 ָֹבָח תיבּו םיִנָוְדִמ תַׁשֲאַמ נָגתַנְּפהלַע תֶבָׁש בוט

 :קָחְרַמ ץֶרָאמ הָּבּוט הָעּומְׁשּו הָפיֲע ׁשֶפילע םיִרָק םימפ
 ס  עָשְריִנְפל טָמ קידצ .תֶתְׁשִמ רוקֶמּו ׁׂשָּפְרַג ןיֶעמ
 :ידֹוְבְּכ םֶדבָּכ רָקֲחְוי בוטדאל יתוְּבְרַה שד לָכָאז
 :ֹוֵחּורְל רֶצְעַמ ןיֵאורְׁשַא שיא הַמֹוח ןיִא הָצּורּפ רעיל

 :דִבּכ ליִסְכָל הָנאָניאְל ןּב ריִצָקּב רָמְמַכְו ץיֵּבנָלׁשּכי 6
 :אָבְת אָל םֶנִח תֶלְלִק ןֶּב .ףּועָל רֹוָרּכ דּונָל רצ
 :םיִליְִּכ ןגָל טֶבֵׁשְו רֹומֲחַל גָתָמ סּוסל טוש5
 :הָּתֶאםנ וליהָנְׁשִּתְפ ֹוָתְלּוְּכ ליִסְּב ןעֶּת-לַא+
 :יָניעְּב םֶכָח הָיְהי"ִפ ֹתְּואְּכ ליִסְב הנע

 זז prps ‘IRB | 6 ₪ épuicky; 36 frt *תוויָּכָשַמְּב ג ךשמ (2/9) ; תֹובֹוׂשְּב

 פ|

prps || 5 2; 5 év אסוקש abrod || 12 6 (ג6צ) ַתיִכּוה ? | 13 *1 6 6 תאָצָּכ | 1 
Doha 616 et Jes 18,4 || °° (>1MSK®) add; vel antea vel postea */, stichus 
exc || 15 1 frt ףצק vel gp | 18 1 6 6 (péraAiov) PB || 1g *1 fit yy cf 

 הרצ -- תדעומ  | > <6; 61 ? 6] 20 || 20 ** nunc Var ad 19תדעומ 1 * | (6
(excepto ,(חטבמ sed frt crrp ex textu 160 quem continet 6 20a דָנָּבַּב Dכִּס 

  |e lftc 6קַצֹי גז ץמח  | * ns:יּבְל הָלֵכְמ ׁשיִא תות ןַּכ ץֵעָל בָכָרְו
(Axe) | קֶתָנ | 21 5.01 6 684 || ל dl 6 3 | 24 cf 23,29° | 27 51 ₪5 6 Vrs 

  26, 2 1 6 6דֹובָכ יֵרְבְּד רקהו | ק )..  | bb crrp; 6 (r1uqv 5 xpiהָּבְרַה
 אל, 0 ול | 3 ca 401155 Vrs 'מו



 1054 ילשמ 25,10—24,25

 :בֹומ"תַּכְרב אֶת םֶהיֵלֲעֹנ םֶעְנַי םִתיִכֹומלוי
 :םיִחֹכְנ םיִרָבְּד בישמ קש םיִתָפָש

 כ הָרָׂשּב ּהָדְמַעְו ךַּתְכאלְמ 'ץּוחב ןָבֶהּיז
 ְָּתיב ָתיִנְבּו ירמא

 :יִתְפָשְּב 'ִתיִּתַפַהְו ּךֲערְּב יסָנחידְע יָהְּתלַא*צ
 כ ׁשיִאָל בשא ּוֵל"הָׂשֲעֶא ןּכ ילהַשע רשאכי רמאת-לַאיפ

 :בלדרסח םֶדֶא םֶרְפילַעְו .יִּתְרְבְע לֵצָע-ׁשיִא הָרָשְלַעי
 םיִלרַח ויִגְפ ּפְּכ יםיִנושְּמְקוולָכ הָלָע הּגַהְי

 שנ | :הָסָרָהָ ויֵנְבַא רֶדְְו

 :רָחּומ יִּתְחָקל יִתיֵאָר יִּכִל תיִשֶא יִכֹנֲא הָזָחֶאְויי

 "לע
Tt 

 :בָּכְׁשִל םיָרְי קח וטעְמ תֹוָמּונְּת טעֶמ תונָש טעֶמ
 פ  :ףְגֶמ ׁשיִאְּכ 'ףיִרסְחַמּו שיר יְִּלַהְתַמ"אָבּוא

 "ְָלִמ היקְִח ו יַׁשְנֲא ּוקיִתְעַה רֶׁשֲא יהָמלַׁש יֵלָׁשִמ הָלֲא-םַני 5
 :הָדּוהְי

 :רָבָּד רַקֲח םיִכָלָמ דֶבְכּו רֶבָּד רֶּתְסַה םיִהְלַא דָבָבְ
 :רקח ןיִא םיִכְלַמ בֶלָו קֶמָעְל ץֶרֲאָו םּורָל םִיָמָׁש

 :'יִלָּכ ףֶרצל 'אצִינ ףָּכִמ םיניס וגה
 :ֹואְמִּכ קצב ןיְָו ךֶלְמְיִנְפל עֶׁשְר ָנֶה

 :דְמְעַּת"לַא םיִלדָּג םָֹקְמַבּו ּךָלָמ"יגְפל רֵּדַהְתַּת"לַא5ֿ
 'ביִרְג נפל ףְליפָשהמ  יהָּנַה הלע ףָלרֶמַא בוט יִכז

 ירהמ ברל "אצתדלַא* :"ףיניע ואָר רש
 :ףער ְּתֶא םיֶלְכַהְּב ּהָתיִרַחֶאְּב הָשָעִתִדהַמ

 :לֶגְּתלַא רח דֹוְו עְרתַא ביר ְּךְביִר
 :יבּוְׁשְת אל ךְתַבַדְו עמש יְּפַחְְַּפיי

26 dl? m cs || 27 fit nonn vb (prps שא qo NPR) exc | 28°1c6 
 |  cf Pr 20,19תותפהו; 1 6 6 ָתיִּתּפַהְו יו ּתַפַּת"לַאְו  Orםָמָח | ל 115%
29 7" nonn vb (m cs) dl | 3r° 8 ש || ל hemistich prb exc || 34 8 hic incip 
cp 25 || > 1 6 63 201155 (cf 6,11) 32 | ל 16 ca 100155 et Vrs qb | = in 

6 hic 30,15—31,9% | Cp 25,1° 6+ ai ddidrprror ||? 6 oi שוגסו | 4 *1 6 
Vrs NY} cf 5b || ל 1 frt 6 6 (xaeapév érov) לכ ףֶרָצַנ | 7 * 1 הָּנַה ן 1 

  | = conjg ₪ 6 20 6 8 vel dl? (gloss) | %* 6+Aére | 8° prps NSA:ביִדָנ

  nisi post JD heriistichיִּכ,  | 5 dl vel 1ברֶל | < ? 1 זרֶקַמ 5 5 | 75 6
exc cf 7° | g ¥°87 | זס * dub || * 4 



24,2—24 PROVERBIA 1053 

 :הָנְרּבדְּת םֶהיֵתָפׂש לְמָעְו םָּבל הָגִהְי רֵׂשיִכי
 :ןֶּּכְתַו הָנּובְתַבּו תֶיְּב הָנָּבִי הָמְכֲחְּב
 :םיִעָבְו רֶקָי ןוִה"לָּכ ולּמִי םיִרָדֲח תעדְבְוי

 :יַחְכ-ץֶטאָמֹי תַעַּד שיִאְו עב םֶכָח"רָבג
 :ץעוי בָרְּב הָעּושְתּו הָמְחְלַמ יתְל"הִׂשעַּת תֹלָּבְתַתְב יי

 :ּוהיּ"חַּתְפִי אָל רַעְׁשַּב יתֹוִמְכָח ליִוָאְל תֹומאָרל
 :ּואָרְקִ תומְזְמדלַעּב ול עֶרָהְל בֵׁשֲחְמ

 :ץל םֶדָל תַבֲעֹותְו תאָּמַח תֶלְוַא תק =
 :הָכָחֹּכ רצ הָרָע םיְּב ָיִּפַרְתָה
 :ךושְתַמְדַא גָרֶהַל םיִמָמּו תֶומַל םיִחְקָל לאה י
 ןיֿבי-אּוָה תוכל ןכתדאלַה הז ּונעדידאל ןַה רַמאתיָכי

 :ולָעָפְּכ םֶרָאְל ביִשַהְו עֶדָי אּוה ּךֶׁשְפַנ 'רצנְ
 :ךּכְחְלע קותמ תַפְגְו בוט יִּכ שבד נְּבלָבָאי
 'ִךָשָּפנְל הָמָכָח יעדי

 ס | יתָרכִת אל ךְתְוַקִתו תיִרֲחַא ׁשיְו תאָצְמ"םאי
 :וֶצְבְר דּשְּתִלַא קיִדצ הְוְנָל עֶשְר בֶרָאָתִלאי5
 :הָעְרְב ּולשָּבִי םיִעָשְרּו םֶקָו קי לַּפִיועַבָש יב

 ְִָּל לֶגְילַא ּולְׁשָּכַבּו חַמְׂשִּת-לַא ְּךיֶבֹוא לַפְנַּבז
 פא וָלְעַמ ביִשָהְו ויניִעְּב עֶרְו הָוהְי הָאְרירָּפיצ

 :םיִעְׁשְרְּב אָגקְתְלַא םיִעְּמּב רָחְתִּתלַאיפ
 ְעְדי םיִעָשְר רג עֶרָל תיִרֲחַא הָנְהְת"אל יב

 :יבָרְעְתּת-לַא םיִנוש-םע ךָלָמְו יֵנְּב היהְי"תֶא-אָרְיי
 :'עדוי יִמ םֶהיֵגְׁש דיפו .םֶדיֵא 'סּוקְי םאָתָפְ-יִכי

 םיָמָכֲחַל הָלָא-ס
 :בֹוָט"לּב 'ֹטָּפְשַמְּב םיִנָפירָּכַה

 :םיִמָל ּוהּוָמֲעְזִי םיִמַע ּוהָבָקִי התא קיה עָשֶרֶלורַמָאיי
 |  <68ל  16 686 D-DD | 6 * 6ל |  | 5516 686 WDאוָש 6 2

7 cקצק ָּתְמַכֶח 'אל תומד ;קזו )?(; ₪ post תומכח stichus exc | g lc Vrs ליו 

(MSF םי--) || צ זס crp | r2°° ₪ ₪1 | 5 6 ['רצ | 14 °° fit vb nonn 
exc | ל 1 prb הֶעִּב | = prb gloss | r5 dl (gl) | 17 16 0 צו א 

cf 175, K ךיב- | 21 = 6 רָּבעְתִּת-לַא םֶהיֵנְׁשלַע | 22 * 6 םקי )זcovוגז 
  6+ 11 (& 13) (hemi)stichos; deinde 30,1--14%; trsp frt 22ל | )60606%6 1006

post 19 | 23 * 8 רָּכה | ל" nonn vb exc cf 28,2r. 



 1052 ילשמ קרה: 1

 :יִנָאדנ יִּבל חַמְׂשִי ּךֶּבל םֶכָמְִִא נבי
 :םיִרָשיִמ ךיִתְפָש רֵּבְַּב יִתויְלְּכ הָנֶוְלְעַתְוי5

 :םויַהְדלָּכ הוהי-תַאְריִּב"םַא יִּכ םיִאָטַחַ ְךְּבְל אַּגקײלַא

 :תַרָּכִת אָל ךְתָנְקִתְו 'תיִרְחַא שידיסא יב
 בל ךרָהְּבה רשאו םכחְו יִנְב יהָתַאעַמְׁשי

 :ומָל רָשְב יִלְלְִּב ןְקיִאְבְקְב יִהְּתלַא=י
 :הַמּונ ׁשיּבְלַּת םיִעְרְקּו שרי לָלּוזְו אַבֹסיַּכיז

 :ָּךַמִא הָנָקְזִּכ זּובּת-לַאְ ְּךֶדְלְי הָז באל עַמָׁש>>
 :הָניִבּו רָסּומּו הָמְכָח רָכמְּת-לַאְו הָנְק תַמָא*
 :וְּב יחָמְׂשו םֶכָח 'דלוי , קי יבא ילוָנָי לוני
 :ףתדלוי לגְתו פאו ךיִבָאז חמש

 !יהָנַצְרּת יכְרּד ךיֶניִעְו "יל ָךְּבל יִנָבדהְנִת%
 :הָּיְרְכְנ הָּרַצ רֶאְבּו הנוז הקמע הָחּוׁש"יָּבז
 :ףיסות םֶדָאְּב םיִדְגוְבּו באת ףֶתַחְּכ איַהףַא

 תיׂשימְלּו 'םיִנודַמ ימְל ליובָא יֵמְל יוא ימל>פ
 :םִיָניֵע תולְלְכַח מ םָּנח םיעָצְּכ מל

 ממ רוקח יב ןינק"לע םיִרחֲאמַלי
 ונע יסיִּב ןֶתְודיִכ .םָּדַאְתַי כ ןוי אָרְתִַלַאְיי

 :'שֶרְכו נַעְפַצְכּו" יִּדָשְוׁשֲחְנּכ ותירחא* :םיִרׁשיִמְךַלַהְתי
 :תוכְּפְהִּת רֵּבַרְי ףֶּבְלְו תוְרֶז ּואְרִי ְךיִניע
 ;יִלָּבִח שאָרְּב בָבשָכ םָידבְלּ יִבָבשְּ ָתיִיָהְ
 יֵתְעד-לַּב ינּומלַה ייֵתיִלֲח- לב יִנְּּכִה

 :דוע ונשק ףיסוא 'ץיִקֶא יֵתָמ
 :םָּתֶא תוָהְל ֹואְתַּת-לַאְו הָעְר יִשְנאְּב אָגְקְּתִלַאי 4

 17 קזקפ ? דתֶא אָרִי cf 24,21 || 18 * ins fit 6 6 הָנְרָמְׁשִּת | * :ם5 c 636 ל |
ar cf 20,13 | v 23 >6 ||הָניִּב ךֶרָדְּב + 4,14 6 |  bb 1 ftהָּתִע |  pps?19 *  

 24 == K bi לוג 0 ליי ליִּג | ל 0638 דלויו , K דל; קrק תֶדָלּיְו |
 © 0689 חמשי, K ‘Wl; prps Wn | 25 dl? vel 1 postea ל ךיְִלּי וליִניְו; ץ5

KZהנת | ל שס 9 הָנְרֹצְת  frt ante 24 trsp || 26 * trsp 6 686 post 

 הָניִצְרִת | 27 1 6 6 הֶרָו | 28 12155 חב | 29 5 ;dub 6 0600006 | ל 0
rpםיִנָידְמ, א םיִנֹודְמ | ףצ *16 06869 םוּכַּב (סמ; 8 םיִּכַּב | ל 1 :וניע | <  

 הנושאר (םיִנֹוׁשארָּב) sed cf Cant 7,10 | 21 ףשי | = 41 | 34 * קז בֵכָֹּכ |
 של ספ; 1 tc 6 לודָּג רעסְּב לָּבחְכּו | 35 * 1 יִתיִלְמ | ל 1 :יִּתעָדְו | <==

exc | Cp 24, 1 6+ 5%יִאְבָּסִמ  



22,23—23,14 PROVERBIA 1051 

 :שָפָנ םָהיֵעְבִק"תֶא עֶבָקְו םֶביר ביִרָי הָוהְי"יָּכי
 :אֹוְבְת אָל תומח שיִא-תֶאְו ףָא לֵעַּב"תֶא עֶרְתְּת"לַאצ
 ְְׁשפַנְל שקומ ַתְחְקַלְו וָתֹחְרְא ףאָּתפ*

 :תֹואְׁשַמ םיִבְרְְּב ףָכייֵעְקְתְב יִתְּת"לַא*
 :ךיִּתְחַּתִמ ְךְבָכְׁשִמ יחָּקִי הָּמְלי םֶלָשְל ְךְל"ןיאזםָאיז

 :ְדיִתֹובֲא ּושָע רֶׁשֲא םלֹוע לבג ַסַּת לַא8
 -לַּב יבציִתי םיִכָלְמ"יִנַפְל ּותְכאַלְמְּב ריָהָמ שיא תיֲח

 :םיִכְׁשֲח יִנְפִל בּציְתָי
 :ךיִנָּפְל רֶׁשֲא"תֶא ןיִבת ןיּב לָׁשֹומתֶא םוִחְלַל בֵׁשֲת"יְכי 8

 :הָּתֶא ׁשֹפָנ לַעָבִיִא ּףֶעלְּב ןיכש ָתְמׂשְוי
 :יםיִבָּכ םָחָכ אּוהְוי  יויָתומַעְטַמְל 'ואְתַתִדלא

 :לָדֲח ְּךְתָגיִּגִמי יריֶׁשֲעַהְל יעְגיִּתילַא
 ּונְניִאְו וב "ףיִניִע "ףוַעְתַה

 ס :םִיָמָׁשַה ףיעו רֶׁשֹנב םִיֵפְנ ול-הָשַעָי 'הָשָע יִּכ
 :ויִתְמַעָמַמ וַאְתּת"לַאְ ןיָע עב "םחל ד תֶא םתְלּתלא
 'ִאּוָהְַּכ" "ושְפָנְב ירֲעְׁש-ומָּב ויָּבי7
 דַמְע"לּב ובל ְּךֶל רמי הָתְשּו לכַא
 :"םיִמיִעָּגַה ְּךירָבְר 2 תְמַש% הָנָאיִקְת תלכֲאְִתפ*

 :ףילמ לכשל זובײיּכ רָּבדְּת-לַא ליִסְב ינְזאַב
 :אֹבְּתלַא םימות* ישבו םֶלע לבג מתא

 ּּתַא םֶביִרתֶא ביִרְודאּוה קח םִלֵָניִכיי
 :תעֶדיֵרְמֲָל ְךָנְזָאְו ךְּבל רסּומל הָאיָבָה יי

 :תּומי אל טָבָשַב ּונָּבַתְדִּכ רָסּומ רַעָגִמ ענמַּתלַאיצ

 :ליִצַּת לוֶאָשִמ ֹוׁשְפַנְו ּונּכִת טָבָשַּב הָתַאיּצ
 23 קזק םֶהיֵבְקֹעתֶא בקע cf 44 a1 3,8 || 25 1 c 0 טמפ ויָתֹחְרֲא, א ֹותָח- |

frt 6 656 inp: | 2g °° frt dl (gloss) nisi 29a nonn vb exc et totus27 771  
v ex 2 stich compos est | Cp 23, 2 dub; 0 rg Adpuyyi gov || 3 *°=6b prb 

id 6 || = prb trsp post 8a || 4 * 36 yA | * 636 Wy, 1 ftל 8 1—,  || dl 
édv ériorHngys, sim5 * א ףועְתַה,ה 0 ףיע--; 6  | trsp frt post gaרֶׁשֹעְל | =  

of 4* |םיּפעפע || * צ ךיניע, 05 656 ךנ-- || * קזקפ 0) רשע  cf38%; 1 ? 41  
 4 66388 ףיעו, 1 6 Q ףועי | 6 >/15%99 6 et dl 6 6369 || 7 °° שוק | ל 8

contecturare ]5[?( || © frt reliquiae */, stichi 560061 |רעש = ) רעש, 6 רעש 

8 °° trsp post 9b || rol הָנָמְלַא vel *D7TY pro םיִלְוע egentes (cf arab (ליע | 

 rr conjg 6 6 6 קח 6 6 בירי ו | 2 KE ךנזא, 0659 ךי--
68‘ 



 100 ילשמ 2-2

 :הָעּושְתַה הָנהיִלְו הָמְחְלַמ םּוָל ןֶכּוִמ סוסי
 :בוט ןח בָתזִמּו ףַסְכִמ בר רָשָעִמ םֵׁש רָחְבַני 2

 :הָוהְי םֶלָּכ הָשע ּושְגְפַנ שֶרְו ריש
 :ּושָנָעְְו ּוָרָבָע םיִיְתְפּו רָתְסִיְו הָעְר הֶאָרֹוםוָרע
 :םיִּיַחְו דֹובָכְו רָשָע הָוהְי תֶאְרִי הָונֲע בקע
 :םָהַמ קחרי ושְפַּנ רמוש שקע ְךרְָּב 'םיחפ יםיִּנַ
 :הָּנִמַמ רּוסדאל ןיקוידיכ םג .ָּכרד פילע רעל ְּךְנֲח*
 :הָוְלַמ ׁשיִאְל הול דָבֲעְו לושָמִי םיִשְרֶּב ריִשָע
 : הלכי ףתרבע יטָבְשְו ןוא-'רוצקי הלוע עֶר
 לבל ומְחַלַמ ןָתְנְיִּכ ְּבְבְי אּוָה ןיַע-בוט

 לקו ןיד תש ןודָמ אציו ץל שרבי
 ְָלמ יוהער ויִתָּפָש ןח 'בָליירוָהְמ יבהאיי
 :דגב יֵרְבִּד ףלסיו תַעָד ּורְצִג הָוהְי יניֵעַי
 :ַחְצְוַא תובחר ְּךוָתְּב ץּוחב יָרֲא לֵצֲע רֶמָאי
 :'םַש-יִלוָּפְי הָוהְי םּועָז יתֹורָז יִּפ הָקְמָע הָחּוׁשיּ
 ;ּונָמִמ הָנְקִיִחְרִי רסּומ טבש רַעָנבְלְ הָרּושק תלו 5

 ּגרוְסָחַמְלדַא רישָעְל ןתנ ל תוּבְרַהְל לָּ קשעו6

 ייִתְעַדְל תיִשָת בלו םיִמָכַח יִרבִּר עמ א טה
 :ּךיִתְפָשדלע חַי נכי ְּךֶגְטבְּב םֶרְמְשַתיכ םיִעָבְדיִכי
 :יהָּתֲא"ְףַאי םויה ףיִּתְעדִה ֶחַטְבִמ הָוהיּב תּוְָהְלי
 ,:תַעָדְו תָּצַעָמְּ %םושֶלָש 'ִּךְל יִתְבַתכ יאָלֲה לס

 פ = :רעָב יִגע אתא אוהל כ ל לנְתְילאי
Cp 22, ז 669--בוט | 3 א רֶתְסִיַו 6 *)), 0 רּפְסִנְו cf 27,2 | 41 יו | 

5 * prps 0( Dy; 1 ₪46 36 (אבשנ) Dy cf 11: 18,9 | ל 16 Vrs'D | צ 6 <6|| 
  ef frumentum || ° 6 nay | 5 inc; 6ר{ ?  | < prpsרצ  olא רוצקי 3 8

 א רוהט, * |  (cf 38)הוהי  | g 6+add | rr * ins 6 6הָלַכִי ;1 ? הל הָּכ
 6 raig ddoigע +  | Sinsc % (Bekroi 56 avrg rdvreg duwuot [G3MSS-רֶהַט

atridv]) )ץe1 ּךְרְד יַמיֵמְּת) םיִמיִמִּת לכ ונוצרו | 5 66 nonn vb 66א || * 1 ? 6 6 
 הָעֹר 6 ? 'ּמַה ער) | 13 1 5+ 6 6 חצר || 14 * 4155 תּורֶז | ל א לופי, 0 דלָּפִי

5 6-+864 | 17 * ins 61 ‘NY (cf 4,20; 6 invers) et | ד א et re רצ 
 ₪  ₪ 8:םיִמיִעְנ | 19 "1 :םויה ) (cf 6 iva vag) | 18. [ 6 6)5תַעָדְל

6 6c 20 || 20 *1 ft (cf 19) לּומָתֶא-ףַא (קז אלה התא) | *1 ל | 1 א םּושְלש 
(Q (םיִשְלְׁש et conjg 6 תוצעמב || ar °° et ל dl ? (gloss) || 5 1 6 6 0%ד) rpo- 

gaAAopévoic [= rpogéaAAougi] cot) F ךיִלַאשְל 



21,4—30 PROVERBIA 1049 

 :תאָטח םיִעָשְר רֿנ בֵל"בַחְרּו םוניע"םּורצ

 :רֹוְסְחַמְליְּרַא ץא-לֶכְו רָתֹומְל"ַא ץּורָח תֹובְׁשְחַמי
 :תֶוָמ"יֵׁשְקַבְמ 'ְףרנ לָּבַה רֶתׁש ןֹושְלִּב תורָצִא ילעפ5
 :טְָּׁשִמ תשע ונָאְמ יּכ םֶרּוגְי םיִעָשְרְירֶש
 :ולָעָפ רֶׁש ךזו ךֶוְז שיא רב ךפכפה*
 :רָבָח תיֵבּו םיִנְוְִמ תָשֶאַמ גג"תנּפ-לַע תֶבָשָל בוטפ

 :ּוהעְר ויִניִעְּב ןָחְיאָל עֶר"הָתְּוא עָשְר ׁשֶפָניי
 :תַעָּדְדחְקְי םֶכָחָל ליכְשַהְבּו יתָפכָתְי ץל" שָנַעְביי
 :עֶרָל םיִעָשְר ףְלסִמ עָשְר 'תיֵבְל יקיוצ ליִּכָשַמי
 :הָנָעַי אָלְו אָרְקִי אּוהםנ לְָתקעּזמ ונְזָא םטאי
 :הָזע המח קח דַחְׂשְו ףָא"הַפְכְו רֶתַָּּב ןָתמיי
 וא ילעַָל הָּתַחמֹו טפשמ תֹוֵשֲע קידעל הָחְמׂשי
 חוני םיִאְפר לקקּב לש המ הָעֹות םָאיפ
 :רישעי אָל ןְמָׁשְזיַי בהא הָחְמִש בָהא רּוסחַמ שיָאיז
 :ידנוב םיִרָשָי תַתַתְי עֶׁשְר קיִּרצַל רּפַּכי
 :סעָכְו םיִנָוְִמ תַׁשֲאַמ רֵּבדַמ-ץְרָאּב תֶבָש בוטיפ
 נָעָלַבְי םֶדֶא ליִסָכּ םֶכָח 'הָוְנִּב ןַמֶשְו דַמְחְנּו רצוא

 ;ּובָכְו הד םי אְָמִי דָסֲחְו הָקרצ ףרריי
 :ּהָחָמְבִמ דע רֶריֹו םָכָח הָלָע םיִרְּג רע
 :ושְפַנ תֹוָרְצִמ רמש ֹונוׁשְלּו ויִּפ רמש3

 :ןודְז תֶרְבֲעְּב הָשּוע ֹוָמְׁש ץל ריִהְי רז
 :תושעל ויָדי נאמד ּונָתיִמְּת לַצָע תוצאת
 :ּךָשָחְי אָלְו ןתי קיִדצְו הָואַת הָגאְתַה םּויַהְלָּכ
 :ּונָאיִבְו הָמְזְביִכ ףא | הָבַעוְּת םיִעָשְר תַבָז
 :ירּבדְי חַצְנָל עמוש שיא דָבאֹי םיִבוְכירע
 :'ויכְרּד ןיִכְואּוָה רֶׁשְנְו רויִגְפְּב עָשְר שיא זַעֲהפ
 :הָוהְי דָנְגְל הָּצַע ןיִאְו .הָנּובְּת ןיִאְו הָמְכֲח ןיִאי

Cp 21, 4 18MSS mlt Edd 6564 VJ; exc antea stichus? | v 5 <6 | 6 1 

mayidag)6 ((ח\  nonn MSS1) ףדרנ) || < 1 6 MS*=6 69 לעפ | 16 6 ג ףדר  
 : WIG?) | 8 vb exc ?; רזו ₪ dittogr || 9 0 םיִנָיִדִמ, א 'ודמ | 12 *=הוהי? |
 ל 6 5 תובל. 1? ֹותיֵבְל ₪ עָשְר conjg 6 ףלסמ ? | 14 9 הָּבַבִי קועפ ? רָּפַבָי |
 18 ** <6 | 19 ₪9 | 20 * ? ;dl (gloss) 6 כ || ל ₪ יִפִּב ]| 21 61 6 6 | 261
 6 6 לוע | 28 = 6: | 20 * 06 ןיִבָי א36ע ןיִכָי | * 868 ֹויָכָרְּד 060 ֹוּכְרַּד.
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 1048 ילשמ 21,3—20,7

 :ויָרֲחָא וינָב יָרְׁשַא קי יּמְתְב ְךְלַהְתַמִל
 :עֶר7לְּכ ויָגיִעְב הָרְזְמ ןיִדיאַּפְּכילע בֶׁשֹחְךֶלָמ*
 :יָתאַּטַחַמ יִּתְרַהַט יִּבַל יִתיִּכז רָמאי-יִמּפ
 :םָהיֵנׁש-םג הוה תַבעּוּת הָפיִאְו הָפיִא ןְבֲאָו ןֵבָאי

 ללה רֶׁשֲיםֲאְו דא רעב ולְלעַמְּב םגיי
 :םָהיֵנְׁש-בנ הָשָע הוהְי הָאֹר ןיַעְו תעַמְש איי
 :םָחָל"יעבׂש יגיע חָקְּפ ישָרְותְַּפ הָנַש בֶהָאָּתילַאי
 לָלַהְתִי זָא ול לואְו הָנֹוקַה רֶמאי ער ערי+
 :תעָדייִתְפִׂש רָקָי יִלְכּו םיֶניִנְפזבָרְו בה שו
 ּוהָלְבַח םִיֹרכָנ דַעְבּו רָז בֵרֲעיִּכ ודְנְּב-חְקְל
 :ץֵצֲח ּוהיִפדאָלַמְי רַחַאְו רֶקֶש םָחָל ׁשיִאָל בֶרָע
 :הָמֲחְלַמ הָשע תולָּבחַתְבּ ןוָּכִת הַצֲעְּב תֹובְׁשֲחַמי
 :בָרָעְתִת אל ויִתְפַש הָתֹפְלּו ליִכְ ףלוה דוס הָלּג 19
 :ָּשִח ןוׁשיִאָּ ב ו ְךעֶדֵי ֹומֲאְו ויִבָא ללקְמ

 רבת אָל ּהיִרֲחֲאי הָגוׁשאָרְּב תלתֹבִמ הָלֲחנִי
 ְַל עְׁשיְו הֹוהיִל הוק עֶריהָמְלׁשא רמאּתלַא==

 :בֹוָמדאל הָמְרַמ יָנְזאְמּו ןֶבֲאָו בא הָוהְי תֶבעּות
 :וּכר ןיִבײהמ םֶדְו רֶבָג"יֵרֲעְצִמ הָנהְיִמ
 :רקבל םיִרָדְנ רַחאְו ׁשֶדָק עלו םֶדֶא שקומ
 :ןָפֹוא םֶהיִלְע יבָשָיו םֶכָח למ םיִעָשְר הָרְְמ
 :ןְטָביֵרְדֲ-לְּכ שפח םֶדֶא תַמְׁשַנ הָוהְי רגל
 :ואְסּכ דָסַתּב דַעְסְו ָלָמּורְצְו תָמָאְו דָסֲח
 :הָביִׂש םיִנְקָז רָדַהְו םֶָחּכ םיִרּוחְּב תֶרָאְפִתּפ

 :ןֶטָביִרְדַח תֹוּכַמּו יעֶרְּב קיִרָמַּתְי עַצַּפ תורָּבַחְי
 נמי פְחַי רֶׁשֲא"לָּכלַע הוהְידִיְּב למה בֶל םִימ"יגלֿפי 21

 :הָוהְי תובל כת יגיב רֶׁשי שיא כי
 :חַבָזִמ הָוהיל רָחְבִנ טּפְׁשִמּו הָקְדִע הׂשֲע

 ro—I3 6 post 22 || זז 6 כר; 1? 4 | ז3ב * 569 שרות ג שור 6[ 15 2,7 ||
 5 1 ft 6 Vrs 'בשו | 14--נַפ >6 | 16 06 הָיְרְכָנ; 16 9 םיִרְכָנ צש 6 3 יִרְכָנ |

5oMSSןֵכָה | 20 8659 ןושיִאְּב; 16 %6 ךּושָאְּ 679 | 21 16 ₪3  s18 קזק 
 ,mlt Edd 06369 nah א תֶלָחְבִמ | 25 a עעל 6( 11: 6,3 ? | 26 *1 ? |
 ל prps DJIN cf w 94,23 | 27 קזקs ? רַצנ | 28 16 6 קֶדְצְּב | 30 = טל א

 קיִרְמַּת, ס pור=);1? 6 6 @cuvavr) א0א06) 'ב הניק



1-0 PROVERBIA 1047 

 :םיִרָשְּב לשמו מעל ףַא גונעת ליִסֶכַל הָואְנאָלּס

 .נוצְר לנהל לכו .ךלמ נק ריִפְכַב םָהָנ
 :הָׁשֲא יניַדִמ דרט ל ליֶמְּכ ןֵּב ויִבָאְל תיַהי
 :תֶלַּכְשַמ השא הָוהְיִמּו תֹובָא תַלֲחנ ןוהְו תִיַּביצ

 :בָעְרת הָימְר שפנו הָמּדרּת יפת הל
 :יתָמוַי 'ויִכְרְד יהָזּוּב ֹוׁשְפַנ רֶמׂש הָנְצִמ רמשי6
 :ול-םֶלָש ול ל ןנוח הָוהְי הולַמיז
 :ְׁשְפַנ אָׂשִת-לַא דתיִמְהלֶאְו הֶוְקּת ׁשיחִּכְְנֶּב "רפי

 :יףסות דועְו לצבא יכ' שֶנָע אָשְג הָמֲחלְרגי
 :ָּךֶתירַחְאְּב םֵּכְחִּת ןעָמְל רסּומ לַבקו הַצַע עָמֶשיפ
 :םּוקֶת איִה הוהְי תצעו ׁשיִאזבלב תֹובְׁשֲחַמ תוּבַרז

 :בְָּכ שיאמ שד-בֹומְו :יִדְסַח םֶדֶא תות
 עֶר רקפי-לּב ןילי עבְׂשְו םינחְל הוה תארי
 :הָנָביִׁשְי אָל ּוהיֿפ-לָא-מַג | תַלצַּב ודָי לצְע מ
 :תַעָד ןיִבְי ןובְנְל חיכוהְו םֶרְעֵי יִתָפּו הָּכַת ץלי5
 :ריִּפְחַמּו שיִבָמ ןֿב םַא ַתיָרְבִי בָא-דְּרׁשִמ5
 :תַעָדְדיִרְמִאִמ תוגשל רסּומ משל יִנָבִד לד
 :ןוא"עלבי םיִעָׁשְר יִפּו טּפְׁשִמ ץיִלי לעלְּב עא
 :םיִליִסַּכ ןָגְל תומְלַהמ םיִטָפש םיִצְלַל ּונֹוכנפ

 :םָּכְחִי אל וב הָגָשלְכְ רֵכְׁש המה ןַײַה ץלי 20

 וש יאמוח 'יּבַעְתַמ למ "תמי ריב גי
 :עֶכּגְתִי ליִָאְלכְו ביָרֵמ תֶבָש ׁשיִאָכ דֹובָכ
 :ןיִאְו ריָצָקּב לֵאׁשְי ׁשֶרֲחַי אל לַצֶע ףרֹחַמ
 :הָנָכְדִי הָנּובְּת שיִאְו ׁשיִאדבָלְב הָצֲע םיקְמִע םִיָמ
 :אָצְמִי ימ םיִנּומֲא שיאו וְְסַח שיא אָרְקִי י םֶדָאדבְר

cf 13,13 | * 8%רָבָד  prpsזז 16 329 ְךיִרֲאַה | 16 516 טמפ הזבו | ל  

 תֶמּוי 60 תּומָי | 18 -* 6 66 56 00 (= ןֹודְזלָא P); lft a | 10 63 רב 6

 9% דלֶדְג (09יסצ* לג(; א לרג | %* שש || 20 קז ְךיִתֹהְרָאְּב || 22 1 6 6
 תֶאּובִּת ] 23 1 ? דַחְפִי | 24 6 66 ד6צ א6\חסצ (00100) (yh) | 27 1 תוגש

Cp 20,םיטפש; 16 6 םיִטֹוׁש צו םיִטָבָש |  Or**64 6) | 28 ו יִבָי שלי ?( | 29  
gu: eu ]acessit P | © cf 8,36;יֵרָמֲא (תַרָמָא?) | ל = ₪  el2 * קזקפ רַמַא  

 prps Dh cf ibidem || 3 1 frt 6 6 בוש; prps תבש | 4 KY לאש 036 לאָשו |
 6 == 364 דָסֶח שיא אֵרָקִי (6 דסח 'א);1? ₪.



 1046 ילשמ 119

 תיִחְשמ לַעְבְל אּוה חֶא וּתְכאַלְמָב הָּפַרְתִמ םג

 :בָגְׂשִנְו קיִדצ ץּורָידוְּב הָוהְי םש זָעְלדָנַמ
 :וִתְּכָשַמְּב הָבְָׂשִנ הָמּוחְכּו ונע תיק ריִׁשָע ןוָהיי
 :הָוְנע דוָבָכ פלו שיָאזבָל ּהֵּבְִי רֶבָׁשיִנָפְליי
 :הָמְלְכּו ול"איה תֶלְּוַא עמו םֶרָטְּב רָבָּד בימי
 :הָנֲאְׂשִ ימ הָאְָנ חּוְרְו ּוהָלֲחִמ לָּכְלַכְו שיאדַחורי+
 :תַעָבשֶקַבְּת םיִמְכַח ןֶזֶאְו תַעָבהָנְקִי ןובָג בלי5
 :ּונָחָנִי םיִלדְג יָנְפַלְו + ביָחְרַו םֶרֶא ןֶתַמי
 :ורקחו והער אָבי ֹוביִרְּב ןושארָה קיצי
 :דיֶרְפַי םימּוצע ןיִבּו לָרּטַה תיִּבָשִנ םיִנְדְמי
 :ןומר יִרְבּכ 'םיִנְוְדמּו ועד'תירקמ יעָשְפַנ חָאפ
 :עֶּבְׂשִי ויֲתְפְׂש תַאֹובְּת נְמְּב עּגְׂשִּת שיִאדיפ יִרְפַמִי
 :הָיְרפ לכאי ָהיֶבֲהֲאו ןושְלייְּב םיִיַחְי תֶוָמיי
 :"הָוהְיִמ ןֹוצְר קיו בוט אָּצמ יהָׁשֲא אָצְמיי
 :תוזע הָנעי ריִשָעְו ׁשֶרירְּבדי םינּנֲחּתא
 :חָאַמ קְבָּד בהא שיו 'ַעְעורְתַהְל םיִעַר יׁשיִא=
 :יליִסְכ אּוָהְו ריִתְפָש שקעְמ ָּמְתְּב ךלוה שֶר בוטי 9

 :אָטוח םָלְנרְּב ץֶאְו .בוטדאל שָפְג תַעְדאלְּב םג*
 ובל ףעְֶי הָהְי"לַעְו וכד ףסִּת םֶדֶא תָלְֲא
 :רֵרפִי והעְרמ לָדָו םיָּבַר םיעַר ףיִסְי ןוה
 :טְלָּמִי אָל םיִבְָכ חיִפְְו הָקְּגִי אָל םיִרְקש רע
 :ןֶתַמ שיִאָל ערָהלכְו :ביִדְניִגְפ ָלחְי םיִּבַר
 'ונממ ּוקֲחָר והערמ יִּכ ףא ּוהֲאנָשּוׁשְריַחַא לָּכז

 :"'הָמַהְיאל םיִרָמֲא ףַָרְמ'
 :בּוָטדאצְמְל הָנּובְּת רמש ֹוׁשְפַנ בָהא בל"הְנְק*

 :דבאי םיִכְְּכ חיִפְיְו הנו אָל םיִרָקְׁש דע
gpoviuoc)ךכש = ךכס | 14 6 (0600חשצ  prps Di) | Ir in 6360 aזס  

dub; 63806 | 177 16 0 אָבּו, א אבי | 19 *  cfּוהָּלַחְמ | 15 1 + הָניִּב צו הָמְמ  
sic Occ etעָשּונ | 6580 'קָּכ | < 0 םיִנָיִדִמּו,  םיִנודְמּו, 6 םיִמֹורמּו | 20  
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1045 17,10—18,8 PROVERBIA 

 :הֶאַמ ליִסְּכ תּוּכַהַמ 'ןיִבַמְּב הָרַעְּג יִתַחָּתיס
 :וָּבדחַלֶשי יִרָזְכַא אל עְר"שקבי יִרָמ-ְדַאוז
 :ותְלּואְּב ליסָּכְדלֶאְו ׁשיִאַּב לּוְכַש בד שנפ

 :ותיִבַמ הָעְר שיִמָתאְל | הָבֹוט תַחָּת הָעְר ביִשָמי
 :שוְטְנ ביָרָה עלגִתה יֵנְפִלְו ןוָהָמ תישאר יםימ רֶמֹופצ
 :םֶהיֵגְׁשםַנ הוהְי תבָעְּת קיִדצ עיִׁשרמּו עָשְר קיְִצַמ5
 :ףָאזבָלְו הָמְכָח תֹונקִל ליִסכדְִּב ריָחָמ הָּזהֶמָל
 :ידלו הָרְצְל חאְו עֶרָה בָהא תַע"לְבְּביז
 :ּוהער יגְפִל הָּבְרַע ברע ףַּב עקת בל"רסח םֶדָאי
 :רֶבָשְשֶקְבְמ וחְתַפ ַהיִבְגִמ הָצמיבהא עַשָּפ בֵהָאי
 :הָעְרּב לוי ונושָלּב ּפָהְנְו בֹוָט"אָצְמִי אָל בל-שקֶעי
 :ילָבָנ יֵבֲא חֿמְׂשִי אָלְו ל יהָנּוֲתְל ליִסָּב ליי
 םָרָג"ׁשְביְת הָאְָנ ַּוָרְו הָהּג בָטיִי ַַמָׂש בל
 :טּפְׁשִמ תותְרֶא תֹּוטַהְל חָקִי עׁשְר קַחַמ דַחְש
 :יץֶרָא-הַצְקְּבי ליפ יניעו הָמְכֲח ןיִבַמ ונָּפ-תֶאצ
 :וּתְדלויְל רַמַמו ליִסכ ןֵּ ויָבָאְל סַעְב5
 :רָשְי-לַע םיִביִדְנ תַָּהְל בֹומדאל קיִּרֹצַל שנע םגפ

 :הָנּובְּת שיא חּולירקו תעּד עני ויָרמֲא ךשוחיז
 :ןֹובְנ ויתָּפָש םָמֹא בָשֶחְי םֶכָח שירחמ ליִנָא 5
 :עֶלגִת היׁשִּת"לְבְּב דָרְפַנ שקי הָנֲאַתְכי 8

 :ֹובל תלֹנְתַהְּב"ָא יֿכ | הָנּובֲתְּב ליִסְּב ץֶפָחְיְדאְלָ
 :הּפְרָח ןֶלְקיסִעְו זְּּ"מנ אָּב עְׁשָר"אֹובְּב
 :הָמְכָח רֹוָקְמ עבנ לחג ׁשיֶאדיִפ יֵרָבַּד םיִקָמַע םִימּ
 :טָּפָשִמַּב קיצ תֹּוּמַהְל בוטדאל עַשְרֶדיִנָּפ תַאְׂש5
 :אָרְקִי תומה ויֿפֿג .ביִרְב ּואֵבְי ליִסָכ יִתָפְש
 :ושְפַנ ׁשֶכֹומ רויִּתַּפָשּו ִלהְּתַחְמ ליִסְבְיִפז
 :ןטבדירְדח ּודְרָי ם םהָ .יםיִמַהלְתָמְּ ןָנְרְג יִרְבִּד*

 זס * זגiצ תחנ ; 6 תַחָּת (ג תתח) | * 6 ןיִבַמ בל | זז 36 שיא? | 3 א
 ׁשיִמָת, 0 שּומָת | 14 *16 6 יל? | = dub; 6 0006 kal pdx = ביר
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cfרקי | 28 >65 | 6ק 18, 1 1 קזט 6 6 (ה0000066) הָנֲאֹתְל  Qרקו,  K27 6  
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  I6,16—I7,9ילשמ 1044

 :ףָסָּכִמ רָחְבִנ הָניַּב תק ץּוְרָחִמ בוָט"'המ הָמְכָחְייהְנַקי
 :ּכְרַּד רצנ ושפנ רמש יִעָרַמ רּוס םיִרָשְי תַלְְמיל
 :ַחּוְ ּהָבְ ןולשכ ינפלו ןוִאָנ רֶבָשיִנָפלי
 :םיִאְגדתֶא לש קלחמ םיִיָנע-תֶא חופש בוט
 :ויִרָשַא הָוהיִּב ַחַטובּו בֹוָטאָצְמִי רָבָּד" -לַע ליִּבָשַמְ

 :חַקָל ףיקי םִיְפַש קָתָמּו ןֹובְנ ארי בל -םַכָחְליי
 :תָלְנִא םיִלְוָא רסּומּו ּוָלָעְּב לָכְש םיַח רוקְמי
 :חקל ףיקי ויִתּפָשלַעְו ּוחיִּפ ליִכָשַו םֶכָח בלי
 :םָצֲעְל אפרַמּו ׁשֶפָנַל קּותְמ  םַעְניִרְמִא שבדי
 :יתָנָמיַכְרד ּהָתיִרֲחָאְו שיִאיִנְפְל רשָי ְךְרָּד שי
 :והיפ ויִלָע ףַכָמהיִכ ול הָלְמַע לַמֲע שפי
 :תֶבָרַצ ׁשֶאְּכ 'ּויּתַפְׂש-לַעְו הַעְר יהָרּכ לַעָיְלְּב שיאי
 :ףּולא דיִרפַמ רנו ןוְדָמ חלש תוכָּפְהַת שיא
 :בוטדאל רב וכיִלוְהְו .ּוהָעְר הָּתִפִי סֶמֲח שיא
 :הָעְר הל ויָתְפִש ץכק תֹכפְהַּת יבשחל ויָניע יהצעס

 :ריע דל רצ לשמו רוְִנַמ םִִפַא 9 בו

 :ֹוְמְָׁשִמ"לָּכ הֶוהְיִמּו לֶרֹגַה-תֶא לָטּוי קיַחַּב
 :ביֶר7יַחְבְז אָלְמ תִיַּבִמ ּהָבהְולַשְו הָבְרִח תפ בוט 7

 :הלֲחנ קֶלַחִי םיחא ךותְבּו שיִבָמ ןֵבּב לּוׁשְמַי ליִּבָשַמ דָבַעַ
 :הָוהְי תובל ןחבו בָהָזל רּוכְו תבל ףֶרצַמפ
 :תּוַה ןושְל- לע ל ןיזמ ירקש ןוא"תפָשדלע ביִׁשְקַמ ערמי
 !'הקָנִי אָל ידיִאְל חַמָש והשע כח שרל געל

 :רקָש"תפש 0 ףא רתייתפְש לבל הָואָנ"אְלז

 לכ הני רׁשארלְכילָא רעב יגיב חשה ןֵחְבא
 :ףּולַא דיָרְפִמ רֶבָדְב הָנשְו הָבֲהֲא ׁשּקבִמ עׁשָּפ"הָּסַכְמ

6+add jg 1 6 0 Dlyy,11 6 תנק | * 4 | 17 MSS Alp; 16 1iMS16 *  
 K םייִנע | 22 1 6 68 'עְבִל | 25 = cf 14,12 | 26 inc | 27 * 6 (16,30) רו |

cf w 32,8; prps? D3דָּגְרַנְו | 30 *  sic 41 )[ min); Orות | 28  Qא ות  
 Jes 33,15 | lc 6 awn | Cp 17, 4° prps ?( רקשמ cf 15 15,29 || ל = ןיזאמ

 |  | * 6+ add | 6 6-4 add (= 6% post 17,4)דבאְל 6 6 5% 51 5 | )2155%5(
7 * prps בב[ sed cf Jes 32,5 [ ל inc; 6 חוטז6 = רָשי 



15 PROVERBIA 1043 

 :בֹוָטזהמ ֹותעְּב רֶבָדְו ויָפ"הָנְעמְּב ׁשיִאְכ הָחְמַׂש“
 :יהָטְמ לוָאְׁשִמ רוס ןעֶמְל ליּכָשַמְל יהָלְעָמְל םייִח תראי
 :הָנָמְלַא לּובָּנ בֵציְו הָוהְיֹוחַּסִי םיִאּג תיִבפ

 :סַעְניִרְמִא םיִרהָטּו עֶר תָבׁשְחַמ הָוהְי תֶבֲעוְת*6
 :הָיִתְי תַנָּתַמ אָנושְו עַצָּב עצוב ותיִּב רכעז

 :תֹועְר עיִּגי םיִעָשְר יִפּו תֹנעל הָּנִהִי קירצ ב5
 :עָמְׁשִי םיִקיִדצ תָלִפְתּו םיֶעְׁשְרְמ הֶוהְי קוָחְר
 :םָצעְדןְׁשַדַּת הָבּוט הַעּומְׁש בֶלחַמִׂשִי יםיניעזרֹואָמי

 :ןיִלְת םיִמָכֲח בֶדָקְּב םִּיַח תחכות תַעַמׁש ואי
 :בל הָנוְק תחכות עַמּוׁשְו ֹוׁשְפַנ סָאומ רֶסּוִמ עֶרופ=

 :הָנְנָע דבָכ יֵנְִלְו יהָמְכָח רסּומז הָוהְי תַאְריי
 :ןושָל הנעמ הוהְיִמּו  בל-יכרעמ םֶרָאָלי 6

 :הָוהְי תוָחּור ןָכתְו ויָניֵעְּב דַז ׁשיִא"יכְרּדלכ
 :ְיִתבְׁשְחַמ וניו ףישעמ הָנהְידלֶא לג
 :הָעְר םויְל עָשְרְיסנְו ּוהְגַעמַל הָוהְי לַעָּפ לב
 :הָקְגִ אָל דל רי בֶגּהַבְגלְּכ הָוהְי תָבֲעֹות
 :עָרְמ רּוס הוהְי תֶאְרְבּו ןָע רֵּפְכָי תָמָאְו דב"

 :וְּתַא םֶלָׁשִי ויָבֹוָאזסַנ ׁשיִא"יַכְרַד הָוהְי תוָצְרּבז
 :טָּפָשִמ אָלַּב תואּובְּת בֶרַמ .הָקָרְצִּב טעמ בוט*

 :ודעצ ןיִכָי הוהיֹג דר בשתְו םֶדֶא בל
 וויִּפלַעָמְי אָל טָפְׁשִמַּב ּלֶמדיִתְּפַשְלַעו סקי
 :סיִכדיִנָבַאדִלְּכ ּוהָשָעַמ הָוהיִל יטָּפְׁשִמ ןנְזאַמּווסלּפ יי
 :אָפַּכ ןוָכי הֶקְדְצַב יכ עֶׁשָר תשע םיִכָלְמ תַבֲעוְתי*
 :בָהֲאְי 'םיִרָשְי רֶבדְו | קֶדָצייִתּפׂש יםיִכָלִמ ןֹוִצְרי
 :הָנָרְּפַכִי םָבָח ׁשיִאְו תֶנָמ"יֵכֲאְלַמ ךלַמ"תַמֲחיי
 :ׁשֹוקְלַמ בָעְכ ונוצרו םִיַח ְךְלֲמ"יִנְּפרוָאְּבַיפ

rioreis,ונוצרו || 28 65  prps1 הטמל) || 26 ( (>IMSKes) | al?24 * 61?  
 6% ---ו6, 65MSS ST --וע | 30 **1? םינפ רזא ?cf 16,15; 111 4 vell רואמ

 DID cf w go,8 vel ‘y רוא cf 15 14,29 | צ 31 >6 | 33 "7" 6( 3; 6 'חו 'מ ||

Cp 16, 1—3. 5 >6; pr his vs in 611155 2 al hemistich, deinde in 09 MSS 

Fa} | in Gv 6 post 15,27,לָּב | 4 1 ּוהַנָעַמְל | 5 סו  (7evela)6> 4 | 3 360  
 ,v 7 posti15,28 צ 8.9 post 15,29 || rr ** 6S(Y) 'שמ םינזאמו; 1 םינזאמו 6 1

 ישמ ? || 13 *1 6 21155 6 ךלמ || ל cf 3 11,17; sed 1 ₪ 6 41155 םיִרָשיִמ .



 1042 ילשמ 1-2

 :קיִדצ ותומְּב הָסחְו עָשְר הָחָּרי ותָעְרַּבּי*
 :"ַעְדְּות יםיִליִסָּ בֶרקְבּו הָמְכָח חּוְנֶּת ןּובְנ ב3
 :תאָּטַח םיִמָאְל דָסֶחְו ייוֶּגדַמּוְרִת הֶקָדָצ
 :שיִבָמ הָיּהִת ותְרְבַעְו ליִּכָשַמ רָבַע למוצר
 :ףָא-יהלעי בָצָעְדרַבְדְּו הָמֲח יביִשָי ְךַר"הָנעמְי 5

 :תַלּגַא עיִּבי םיִליִסַפ יִפּו תַעּד ביֵטיַּת םיִמְכֲח ןושלי
 :םיִבֹוטְו םיִעָר תו הָוהְי יניע םוקָמְדלֶכְּבּ

 :ַחּורְּב רֶבָש הָּב ףָלָמְו םיַח ץע ןושל אפרמ+
 :םֶרֶעַו תחכות רָמשְו .ויָבָא רָּומ ץֵאָנְי ליו
 :'תָרְָּעֶג עָשְר 'תֶאּובְתְבּו בֵר ןֶסַח קידצ 'תיב"
 :ןכהאל םיִליִסָּכ בָלְו תַעָ וזו םיִמְכֲח יִתְפְש
 :ָֹנֹוצְר םיִרָשְו תַּּפְתּו  הָוהְי תָבֲעוְּת םיִעָשְר חב
 בָהָאָי הָקָדִצ ףָדְרְמּו עָשְר ּךְרַב הָוהְי תָבְעֹותל
 :תּומָי תכֹות אנוש חַרֶא בעל עֶר רָסּומי0
 :םָדֲאיִנְּב תובל ףא הָוהְי דְגְנ ןודבָאו לאש
 :ךלו אל םִיִמְכֲח"לא ול חכוה ץל-בַהָאיה אלול
 :הֶאַכְנ חּוְך בל-תַבַצעְבּו םיִנָּפ בַטיי ַחַמָׂש בל
 :תַלּוא העְרִי םיִליְסַכ נפו תַעְּדשְקְבִי ןֹובָנ בל

 גיִמָת הָּתְׁשִמ בלד בֹוָמְו םיער יֵנֲע יוכי
 :ֹוב הָמּוהְמּו בָר רֶצֹואַמ הָוהְי תֶאְריְּב טעֶמ"בּוט
 :ֹוָ"הֲאָנְׂשְו סּובָא רּוָשָמ םָׁשהְָבֲהָאָו קֶרָי תָחְרא בוָטיז
 :ביִר טיִקְׁשִי םוֿפא ּךֵרָאְו ןֹוָרָמ הָרָנְי המח שיאי
 :הָלְלְס 'םיִרשְו חַרֲאְו .קָדָח "תַכָשְמּכ לצָע ּךָרָי
 מא הֶזּוּב יםֶדָא ליסְכּוי בָא-חַמׂשִי םֶכָח בי
 :תֶבָל"רׁשו הנּובַּת ׁשיִאְ בל-רסֲחל הָחָמְׁש תלוי

 ות םיֲִעְח בכ דוס ןיִאְּב תובשחמ רפה
cfw 388; Hi 15,27 | > dub; 032 1 6 631מֶתְב | 33 * קזקפ ?) םיִלְסִּכ  

(Gpaipeirat6 עדותת אתויטש | 3416 6 רֶסֶחְו | 35 16 6  cfסוטיחטשסא6זסו,  

fw 78,31 |15, 1.5 60 ]65 911: ש 7838 || ל  cf 15,15 aréAAvcw) ITN | Cp 

 2 1 ףיטמ | 4 1 fit חור cf Jes 65,14 | 6 * prps תיִבָּב | * קצק תַאּובְתּו (81155) |
 < 1 זז תֶרָכָנ ץe! הָרָכֲעָנ ?cf* et | 7 2 1ורַצָי cf 20,28 | 12.6 "תָא | 16 0

cfםיִצּורָח | 20  jPlcéתֶכָכְׂשִמ  (€gtpwuévat)יַנְּפּו | זַפ * 16  Vrs ‘D>, K 
 Gn 16,12; 81155 6 ליסכְךְבּו | 22 6 + סטג



14,8—31 PROVERBIA 1041 

 :הָמְרַמ םיִליִסְּכ תֶלּנְֲו כר ןיִכָה םּורָע תֶמְכֲח*
 :ןוצָר םיָרְׁשְי ןיִבּו םָׁשֲא ץיִלי םיִלְוָאי
 :'ִרֶז בַרָעְתְואָל ותָחְמָשְבּו ּוׁשְפַנ יתָּרְמ עַדי בליי
 :ַחיִרְפַי םיִרָשְי לָהֶאְו ָמָׁשִי םיִעָשְר תיּביי
 :תֶוָמ"יֵכְרו ּהָתיִרִחֶאְו ׁשיִאינפל רֶשָי ּךֵרָב שניי
 :הָנּות הָחְמש ּהָתיֹוֲחֲאְו בֶל"בֲאָכִי קְתְשְּביםַגפ
 :בֹוָמ שי ויָלָעִמו בק גּוס עּבְשְ ויֵכָרְדמיי
 :ורָשאל ןיִבָי םּורָעְו רַבְּדִלָבְל ןיִמאְי יִתּביפ
 :חטובו רָּבַעְתִמ ליִסְכּ עֶרַמ רֶסְו אָרָי םֶכְמ

 :אגְׂשִי תומְזִמ ׁשיִאְו תָלְוַא הֶׂשֲעַי םיפא-רצקל
 :תַעָד 'ּורְתְכִנ םימורעו תנא םִיאָתפ ָלֲחָני5
 :קיִדצ ירעש-לע םיִעָשְּו םיָבֹוט ינְפַל םיִעָר וחש
 :םיבר ריִשַע יֵבֲהֲאְו שָר אָגָשַו ּוהֲעַרְג"םִנ
 :יָרְׁשֲא םיָנע ןָנוחְמּו אָמּוח ּוהָעְרְלָביי
 :בֹוָמ "יֵׁשְרְח 'תָמָאָו דָסָחְו עֶר ישרה 'ּעְתַי ד אולה
 :רֹוסְחַמְל"ְךַא םִיֿתָפְשִירְבְּו רֶתּומ הָיָהְו בָצְע"לֶכְּב*
 :תָלְנא םיִליְִּכ 'תָלְנִא יםָרְׁשִע םיִמָכֲח תֶרֲמְעי
 :הָמְרַפ םיִכְִּכ חָפִיְַו תָמֲא דע תֹוׁשָפָנ לימי
 :הָחְחַמ הָיָה ויִנָבְלו זַעדתַמְבִמ הָוהְי תֶאְרִיְּב
 :תֶוָמ יׁשְקָמִמ רּוסָל םיִיַח רֹוָקְמ הָוהְי תֶארז
 :'ןוִזָר תַּתַחְמ םאָל סָפֲאְבּו ְּךְלָמיֹיתַרְדַה םֶע"בְרְּבי
 :תֶלּוַא םיִרִמ חּור-רצקּו הָנּובְּת-בַר םִיּפַא ְּךְרָאפ

 :הָאְנְק תֹוָמָצִע בָקְרּו אָּפְרכ בל םיִרָׂשְב יחי
 :ןווְבָא ןח ּוְּבַכְמו ּוהשע ףרח לָּב קׁשְעי

vg cmrp | דס 5516 48, id 11,21; 15,1 || ל 6 (ןו)דז || rx 65% דמעי 6) 1207 | 1 
frt 6 6 מדיִתְּכְרִי' )cf 7,27); sic 6 etiam 16,25 || 13 1 nוְאָחֲרִי | ז4 1 ויִלְלְעַמִמּו | 
15 = 1 frt (responsum =) הָבּושתְל ןיִבָי cf 6 0א6דסו) 66 perdvoiav | 16 6 

 < = * |  cf Nu 34,17; Jos 19,49בֶרָעְתִמ | 177 6 אשי | 18 * 1 516 6 ּולָחַב
tare faciunt (cf A avauevotda, = IRQ Hi 36,2), 5 dtvidunt | 21 lc K Vrs 

 | םיינע, 0 םיִוָנֲע | 22 * >630; (אל)ה >6י3* | * 6* ועדי; | ? דסח..ּועְדיַה
5 prps תֶא" (?) | 4 prps חל' )( | 24 = 1c 6 (rovodpro) הָמְרֶע || * 1 תֶיְוְלְו 
4,9 (cf 6( | 25 prps min )?(; 1 ft nmap cf syr המר = diaBdlAew || 26 prps 

  | 29 cfןוור  cf 2029 | Plc Vrsזע | 27 6 תרות ₪1 1314 | 28 * 1 ₪ רדַה

3,35: 6 100006 = ?. 
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 :'ִּךָעְדַי םיִעָשְר רֶנְו יחַמְׂשִי םיִקידצרֹוֲאּפ
 :הָמְבָח 'םיִצָעוְנתֶאְו הָצמ ןֶּתִי ןוְזּביקריי
 :יהָבְרי דוילע 'ץֶבְקְו טעמי ילָבָהִמ ןוֶהיי
 :הֶאְב הָוֲאַּת םילמ ץעֶו בֶג"הָלֲחמ הָכָׁשְמִמ תָלָחותיי
 :'םלָשְו אּוָה הָנצִמ אְיו ול לָבֲחַי רֶבָרָל זָּבי
 :תֶוְמ יִׁשְקֹּמִמ רּוסְָל םיּיַח רֹוָקִמ םֶכֲח תֶרות

 :ןָתיֵא םיִרְְּב ךֶרדְו ףןֵחְרָּתִי בומילְכׂשי
 :תָלָנֲא ׂשֶרפִי ליִסְכּו 'תַעָדְב הָׂשֲעַיי םּורָע"לָּכי5
 :אָפְרַמ םִנּומֲא ריִעָו עֶבְּב לָּפַי יעָשְר ְּךָאלַמייז
 דָּבִכִי תחְכות רָמשְו רָסּומ ערופ ןֹולָקְו שירי

 :עָרִמ רוס םיִליְִּכ תָבֲעּותְו ישָפנְל בֶַָת הָיָהְג הָוַאַתי
 ֵעוְרָי םיִליִסְכ הָערְו םָּכְחָו םיִמְכַחדתֶא ולה
 :בֹוָמינׁשְי םיִקיִדצ"תֶאְו הָעְר ףּדַרֶת םיִאָטַח
 :אטוח ליח קיל ןּופְצְו .םיִנְבדיִנְּב ליִחָנַי בוט
 :ֹמּפְׁשִמ אָלְּב הָּפְסַנ שו םיִשֹאָר ריָנ לָבֲאבְרפ
 :רָחּומ ִרָמְש ּובֲהֲאְו נב אנוש וטְבַש שח
 :רָמְחִּת םיִעָשִר ןָטֶבּו ּוָׁשְפַנ עַבָשָל לָכָא קיצי
 :ּונְסְרֶהַת ָהיְָיּב תָלְואְו ּהָתיִב הָתְנָּב 'םיִׁשָנ יתֹוָמָכַחי 4

 :והזוב ויִבְרִ זוָלָנּו הָנהְי אָרְי וָשְִּב ה
 :'םֶרּומָשִּת םיִמָכַח יִתְפֶשְו יהָוֲּג רֶטָח ליוָאדיִפּבּ
 :רוש תָכְּב תֹואּובְּת"בָרְו רָב 'סּוְבַא יםיִפָלא ןִאְּב*
 רָקָׁש דע םיְִּכ חיִפָיְו בּוכְי אָל םיִנּומֲא דע
 :לקנ ןֹובְנְל תעָדְו ןיַאְו הַמְכָח ץלישָב
 :תַעָדייִתְׂש יִּתְעַ"לַב ליִסְּכ ׁשיִאָל רָָנִמ כי

g > 6 (da rovréc) Nn); 1MS nbs; 1h: | * 6+add || ro * inc; 6 
 | ץֶבָקְו  cf 20,219 | "1ער צ ר? | ל 1 םיעּונצ 6 112 | 1:1 65 לָהֹבְמ

51? 6 Vrs ;הָּבְרִי 6+ add | ;ז3 * ₪5 41 | ל 1 6 6 םֶלָשַי 6+add | 15 6+ 
add = add 6 9,10 || ל 16 6 (év arwAeig) Dy | 16 = 30 לפ || 12 11585 

  nter 198 et 19bיד) תַעְד הָּסַכי < :2,23 | 17 *1? רֶקָש ּךאְלִמ || ל 1 לָּפַי | זָפ
prb 500005 exc || 20 16 % ולה cf Jer 51,50 et םֶכָחְו (6), Q(6)380 ףלוה 
et םָּכְחָי | 21 1 ₪ 6 6 םֶגָשִי | 23 קזק תישאר 0( vel )cf 1115*( םיִעָשְר 0( 
al antea b2N בר | Cp 14, 1 *1 תּומְכָח cf 20 || ל dl | 2 16 IMS Vis רָשיִּב | 
3 5 cfw 36,12 sed ] 6 הוָּב cf 10,13 | ל 1 6 IMS*= Vrs Dinh | 4 * mlt 
MSS D maj || ל prps Dg cf 14,28 רב( = frumentun) | 7 * 8 לפ {8 

 . 6) 4 20,15תעד יֵלְכּו
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(Alls 

 גול בוי אדי לּומְּ במעשי שיִא-יפ יִּפמי+
 :םָכְח הָּצֲעְל עָמשו יָניעְּב רֶׁשְי לא דרב
 :ּורָע ןולק הַפכְו ּוְְעַּכ עֶדּוו םיַּב לואי
 :הָמְרַמ םיִרָקְׁש דַעְו קֶרָצ דיני הָנּומֲא ַיֿפָייז
 :אַּפְרַמ םיִמָכֲח ןושְלּו בֶרָח תֹורְקְדמְּכ הָמּוְּב שי
 :רָקׁש ןֹוׁשְל הָעיגְרַא-רַעְו רַעָל ןוּכִּת תָמֲא-תַפְׂשופ
 :הָחְמׂש םֹוָלְׁש יִצֲעיּו עֶר יׁשְרֲח"בָלְּב הָמְרְמ
 :עָר ּואְלְמ םיִעָשְּו ןְָאזלְּכ קילל הגיא
 :ּוְנּוצְר הָנּומָא ישעְו רקָשדיִתְפש הֶוהְי תבַעְוְתִי
 :תלּוא אָרְקִי םיִליִפכ בלו תַעָד הָסָּכ םּורָע םֶדאי

 :סָמָל הָיהֶת הימְרֹו שמת םיִּורָחדדי<
 :הָנֲחמִׂשִי בוט רָבְדְו הָּנִחֶשְי שיִאזבָכְב הָגָאְה5
 :םַעְתִּ םיִעָשְר ךִרְֶו 'קיִנצ "והעְרמ רֶתָיי
 :ץּורְח ירק םֶד'ןוהְו "וי הָימְר יּדְרְחיְאְלל
 :תֶוָמֹלַא יהָביִתְנ ְךרָרְו םֶיַח הָמָרָצ חַרָאְב=צ

 :"קיִדצ הָרָצְמ אַצַַַו עֶר ישקומ םִיִתְפָש עַׁשַפְּבי

 :הָרְעִג עמְׁש-אְל ץלו יבא ירַסּוְמ םֶכָח ןֶּבי 8
 :סמח םיִדנְּב שָפְנְו בוט לבא ׁשיִאדופ יִרְּפִמ>

 וד ד

 :ֹול"הָּתַחְמ ויתְפְש קשפ ּוׁשְפַנ רמש וי רצ
 :ןְׁשְדְּת םיִצְרֶח ׁשֵפָנְו לַצָע ּוׁשֹפֹנ ןְיַאָו הָנַאְתַמצ
 :ריֵּפֲחִיְו שיִאבְ עשר קיִִצ אָנְׁשִי רָתְׁש-רבְּ
 :תאַּטַח לסת יהָעָשְרְו ךֶרָדִּת רַצִּת הָחְדצ"
 :בָר ןוֶהְו שָשורְתִמ לכ ןיִאְו רָשַעְתִמ שול
 :יהָרְעְּ עָמֶש"אל שו רשע ׁשיִא-שפָנ ר

  | 16 lc Vrsא בושי 0 ביִשי  | * 6+add | 14שקומ  velשקונ 6 516 13
 ערוי | ד 1? יפי | 18 sic Occ, Or אָטּוב *Or) חטוב) || ar cf ש 9110; 6
 הָואָנ | 22 1 6 2555 6 הֶשעו | 25 1 ּונָחשּת ו ָהְנָחְׁשַת (ּונָחְשִת ? ]655 2:
 26,5) et ונָחְמַשְי הְנָח-- | 26 **1 והערמ רי ;cf H 39,8 | ל 616/55 * + 12,10

invers cfל הדיַצ? | = 16 68  || et postea 6+13,21a | 27 * hap leg 

 113: 24,4 et l fit םֶדָאְל | 28 5 6 uvnoiKdkwv = Nay ? 8 devium; 1 frt אל

Cp 3,25 "לא | MSS Vrsבעְתַנ ? | ל 16  (cf 16,29; w 36,5; Jes 65,2) velבוט  
cf 12,14 |12,1 || 2 71155 9 עֵּבְׂשִי  cf1 רסּומ | *1בַהֶא  ym);ז *5*1115 68  

frt dl (cf 650( et 1 antea ANN nisi mavis WD) | 5 1 Wal cf 19,26 |4  

 + 6 >65 | * MSF 6 םיעַשרו | 8 prps הָלֶאְג אָּצָמ 0
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 :תֶמֲא רֶכָש הָקְדַ עֶרֹוְו רקָשדתלַעְפ השע עֶׁשְריי
 :"וְתומְל הָעְר ףָּרַרְמּו םִיַחְל הָקָדְצַּכי
 ָָרָד יִמיִמְּת ונוצְרּו בֶלישקע הָוהְי תבעּות
 :טְלַמָנ יםיקידצ עַרָזְו" עֶר הָקג קנודאל דיל דיפ

 :םַעָמ תַרָסְו הפי הָשַא = ריָזֲח ףָאְּב בֶהָז זי
 :הָרְבָע םיִעְׁשְר תֶנְקִּת בֹוָטְַא םיקידצ תות
 :רֹוסְחַמְלְדַא רָשיִמ ךָשחו דע ףסונְו רַּּפְמ שי
 :אָרֹוי אּוהיסַּנ הָוְרִמּו ןׁשְדִת הָכְרְּב"ׁשפְני
 :ריִבְׁשַמ שאָרְל הָכְרְבּו םוָאל ּוהָבְקי רב עגמ5
 :ּונָאּובְת הָעְר ׁשֶרְֹו ןוִצָר 'שָפְבְי בוט ירח
 :ּוחְרפְו םיקיִדצ יהָלְעַכֹו לופו אּוָה ורְׁשְעְּב חטוב
 ה ללא דָבֲעְוי -ַתּורלַחנו ותיִּב רבע

 :יֶכָח תושָפְג הקלו םייח ץע 'קידציירפי
 :אָטוחְו עָשְריִכ ףא יםֶלֶשְי ץֶרָאְב קידצ ןָהי
 :רַעְּב תַחְכות אָנושְו תַעָּב בָהֶא רֶסּומ בהאי ל

 :עיִׁשְרָי תוָמְזמ ׁשיִאְו .הָנהְיִמ ןוצְר קיִפָי בוט
 :טומ"לַּב םיקידצ שְרָשְו עׁשָרְּב םֶרֶא ןוּכְידאְלּ
 :הָׁשיִבְמ ויָתומְצַעְּב בקָרְכּו הלעַּב תֶרַטִע ז לח תשא

 :הָמְרמ םיִׁשְר תלְּבְחִת /טָפשִמ םיקיזע תָבְשָחַמְ
 :םָליִצי םיִרָשְי יפו םָּד"בָרֲא םיִעָשְר ירְבּד"
 :דָמַעַי םיקיִדצ תיִבּו םֶניֵאְו םיִעָׁשְרְךּופָהל
 זובל הָיְהִי בל-הוענו שיָאדללָהי ּולְכְׂשופל
 :םָחָל"רַסֲחַ דֵּבַכְתִּמַמ ל דָבָעְו הל בוטפ

 :יִרְזְכַא םיִעָשְר ימחְרו וּתְמָהְּב שָפְ קידצ עדי
 :יבָלירסֲחי םיקיר ףּדִרְמּו םֶחְלְיעְּבשְנ ּותָמְרֲא דבעיי
 :"ןַּתַו םיקיִדצ שֶרָשְו םיָעָר דוָצְמ 'עָשְר דָמָחייי

 18 1? רַבָש | זס 1MS* 68 ןב; 1 ft הער | ל Vrs תומל || 2ז ** 0:*>
e1םיקידצ עַרֹוְו 6( 18 6 6 | 23 1215 6 הדבא | 24 קש רָשְעַמ (?) | 251 הָוְרִי ץ 

 ה( mlt MSS et Or) הֶרַויְנ. Vel hemistich 1? ראות איה"םֶג הָרְּרֲאָמּו 6 5[

 26 mit MSS. maj | 27 * 6 שרח | * prps קיפי cf 3,13 | 28 1 לובי [ ל 6
 )6 02 (avriiaugavéuevoc הָלָעַמּו | 29 =? | 30 *1 51 6 6 קָדָצ | 6

(rapavéuwv) Dn | 1 dub; 6 uéAig citerai cf IPetr 4,18 |. Cp 2, 
 { cf Dt 158; Gaddול רַסְחַי  cf Jos 5,11 | 2דַבּועְו 1 + רובַעָו 8 115% 9

 12 °° 1% TDW cf 14,11 | ל ]1 6.6 0 6אטקועןגטסוצ, (6' םיקתנ) ןְתיֵא צe1 ןּּכַ.
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 :ןַתַי םיקידצ תָנֲאַתְו ּונֲאֹבְת איָה עָשְר תֶרֹונְמ
 :םָכֹוע דוסְו קילצו עשר ןיִאְו הָפּוס רובעי
 :יָחְלְׂשְל לַצָעַה ןְּב םִיַגיִעָל ןְׁשְעָבְו םינשלץֶמָמְּכ<
 :הָנְרֶצְקִת םיִעָשְר תֹונׁשּו םיָמָי ףיסות הָוהְי תֶאְרייז
 :דבאת םיִעָשְר תַנְקַתְו הָחְמַש םיקיִדצ תֶלֲחות*
 :ןנָא ילַעָפְל הָּתִחָמּו הָוהְי ְָּרָד םתל זוָעָמפ
 :ץֶרָאנכְׁשִי אָל םיִעָשְרּו טומל םֶלועְל קיד
 :תַרָכִּת תֹוכּפָהַּת ןֹוׁשְלּו הָמָכָח בני קיצי
 :תֹוכּפְהַּת םיִשָׁשְר יִפּו ןֹוצָר ןּועדי קידצ יֵתְפְש=י
 :וְנּוצְר הָמְלש ןָבָאְו הָנהְי תבַעוְת הָמְרִמ ןנְזאָמי 1

 :הָמְכָח םיִעּונְתֶאְו ןֹוָלָק אביו ןודָז אָּב*
 :"יְׁשְו םיִָנְּב ףָלַסְו םֶחְנִּת םיִרָשְו תָמְּת
 :תֶוָמִמ ליִצַת הָקָדָצו הָרָבֲע םיְּב ןוָה ליעודאל
 :עָשְר לִי ּותְעְׁשְרְבּו דָּכְרד רָשִיּת םיִמָּת תק
 :ּדָכְלִי םיָרנְב תּוהְבּו םֶליִצַפ םיִרָשְי תַקְדצֹ*
 :הָדָבָא 'םיגוא תֶלֲחֹותְו הָנָקִּת ידבאת עֶׁשְרי םֶרֶא תּומְּב
 :ויֵתָחַּת עָשְר אָבְיַו ץֶלָחַג הָרָּצִמ קידצ*
 :ּוצְלָחי םיקידצ תעדְבּו ּוהֲעַר 'תָחְׁשִי ףֶגְח יהב
 :יהָּנַר םיִעָשְר דָבַאְבּ הירק ץֶלֲעַּת םיִקיִדְצ בוט
 :סֶרֶקִת םיִעָשָר יִפְבּו יתָרְה םָרְת םיִרשָי תַּכְרבְּייי
 :שיִרֶחְי תֹונּובְּת שיאְו .בָלְרסח ּוהָעְלדָּבי
 :רָבָד הָּתַכְמ ַּורְמָאְגְו דוָסהָלִנִמ ליִכְר ךלוהי
 :ץעוי בָרְּב הָעּושְתּו םֶע"לָפָי תֹולְּבחַּת ןיִאְּביצ
 :חַָטוּב םיִעְקּוִת אנשְו ךַז בֶרָעְיִּכ עורי-עריפ

 :רֶשָעְּוכְמְתַי 'םיִציִרְעְו .ידְבְּכ ְךַמְתַּת ןַח"תָׁשֲאי5
 :ירָזְכַא וראש רכעְו דָסֲח ׁשיִא ושָפַג לגז

24 6 dekri JR; 6* + add post תרוגמ et ןתי | 26 6 לָוָעָה | 29 16 Vזs 
  Trsp frt 315 post 32a etןוערי.  | * 6MSS GVזז  | 32 8 hic incip cpםּתַל

32b post3ra | Cpr, 3 °° <6; pr °° Gsim ac 10b || ל 16 084 DW), K 
  7 inc || == 6 bikalou 00%םֶתָּנַהְבִו | צ  | + 4 <6 | 6 1 51+ 6 Vrsםֶּרׁשְו ץe םֶָּׁשְו

dAAvroi; םיִלָוע ? | ף * 6 יִפְּב | * 6 תמש elעשר >21155*= | 5 6 םיִלְוֲא ץ | 
 תַאְנָש הָשֶא ןֹולָק אָסְכְו  || 16 * ins 6 6זז < >6 | 15 1 ער |  ** <6, cf ad 3דס

 רָשי ₪ ּורֲפְחִי םיִלַצַע ןוה | * 1 6 6 םיִצּורָחְו | 177 53155* 2208 שמ דיִסָח
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 יהֶמלֶש יֵלְׁשִמיי 0
 :ֹומֲא תנות ליִסָכ ןבּו בָא-חַמׂשִי םֶכָח ןְּב

 :תֶוָמִמ ליִצַּת הָקְדְצּו עשֶר תורְצו ּוליִעוידאָל
 :ִִּהְי םיִעָשְר תָגַהְו קיִדִצ שפג הָוהְי ביעְרנְדאְל
 :'רישעְת םיִצּורָח דָיְו .הָיְמְרְיףכ "הש ישאר+
 :שיבמ ןּב ריצקּב םָּרְרִנ ליִכְשַמ ן ץיקְּב רגא
 :יסָמָח יהָּפַכְי םיִעָשְר 'יִפּו קיִדצ שאָרְל *תּוכְרְב
 בָקְרי םיִעָשְר םַשְו הָבָרְבִל קידצ רכז
 :טְבָלְי םיִתָפֶש לנֲאָו תֹוצִמ חַקַי בל"םכֲח*

 :סָמָח הָּתִכְי םיִעָשְר יִפּו קיִדצ יִּפ םיַח רוקָמיי
 :הָבָחֶא הָפַכְּת םיִעָשְּפלְּכ לעֶו םיָגְָמ רֶרעִּת הָאְנְשיי
 :בל"רסח ינָל טבָשְו יהָמְכָח אָצְמִּת ןובְג יִתְפֶשְּבי
 :הָבֹרְק הָּתַחְמ ליִוָא יִפּו תעֶדּונּפִצִי םיִמָכֲחיצ
 :םָשיִר םיִלּד תָּתַחְמ ונע תיק ריִׁשע ןוָהי
 :תאָּפַחְל עָשְר תֶאּובְּת םיִיַחְל קיִהִצ תְָעְביֿ
 :הָעְתַמ תַחְכות בזעְו רֶסּומ רמוש םִיּיַחְל חרָאיז

 :ליִסְכ אּוָה הָבַד יאצומו 'רֶקָשיִתְפַש הָאְנׂש יָפַכְמי
 :ליִכָשמ ויִתְפְש ךָשוחְו עַשָפילָּחְי אָל םיִרְבְּב בֶּביִ
 :'טַעְמַּכ םיִעָשְר בָל קיד ןושֶל ירָחְבִג ףֶסְּביי
 :ּותּומְי יבק"'רסַחּב םיִליוֲאֿג | םיּבַר ועָרי קידצ יֵתְפׂשִי
 :הָמַע בָצע ףֶסּוידאָלְו רישעת איָה הָוהְי תכְרְבי
 :הָנּובְּת שיִאָל 'הָמְכְחְו הָמְז תּוָשָע ליִסְכָל *קחָשְּכ

Cp ro, 1° >68 | 3 8 c MSS Edd םיִדְנוב | 4 *1 6 Vrs שאר ₪ 6,זצ | 
  vel ‘D1 2) || © prps‘ו  | > 6+add | 6° 69 + kupiov | * prpsהָשע 64 1 5

7 1 ּ  בָק
 | הָעְתְי 6
a-a >6B | 

Dyn @) | 5 6 révoog &wpov ; prps הָמָחְו 2); cf ad =% Hab 2,17 | 
vel Jp | g 1 frt Jil vel TH cf 25,19; w 26,1; al minus ben 

Io = 8b; 66 56 eAérywv uerd rappnciag eipnvoroiei || 3 

e1" 6 רֶׁשי ץc5 6 רָבָנְל | 16 קזק הָּתְחַמְל צ6| תומל | 18 * כז הָסְכַמ |  
  nl(ח6חטקשןג6ט6<)  prps ps 6163 | © 1 ₪ ND | 20 * 6 fitל |

vel41155 6 ועדי | ל 1 ₪ רֶסָחְּב  * axהָעְמְּב  ,ץשצע 020 |  ftסָאְמַנ 6; 1  
 רָסֹתְּב cf Vrs | 5 >6 | 23 * 121155 6 'שב || ל prps הָמָחְכּו.
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 ס | םֶנָא יִנְּבתֶא יעָשעָשו ָֹצְרא לֵבַתְּב תֶקֲחׂשִמי
 :'ורמשי יֵכְרּד יֵרְׁשֲאְו  "יִלּועְמִש םיִנָב הָּתְעְוי*

 :ּוערְפַּת"לַאְ ּומָכֲחו רָסּומ ּועַמְׁשי
 תֶזּוזמ רֹמְׁשל םויוםונ יֵתֹתָלְּד"לע דָקְׁשְל יל עמש םֶדֶא ירְׁשֲאּצ

 :יְִתִפ = :הָוהְי ןוצ קו  םינח ראָצְמ וא יי
 פ  תָוָמ ובֲהֲא יִאְנַשְמיּכ .שְפַנ סמח יִאְטחְו*

 :הָעְבָש ָהיֶדּומַע הָבְנִח ּהָתיֵב הָתָנָּב תּומְכְחִי 9
 ָנְחְלַש הָכְרְע ףא ָניִי הָבְסֶמ הָחְבִמ הָחְבֶמי

 :תֶרְק יַמְרְמ יֿפג-לע יאָרְקִת ָהיְתרַענ הָחְלָׁש
 :ול הָרָמָא בל-רַסְח הָּנָה רֶסָי יִתְּפדיִמ+

 :יִּתְכָסִמ ןנְּב ּותְׁשּו יִמֲחַלְב ומחל וכל
 :הָניִבְךרדְּב ּורָשַאְו ּויַחְו םִיאָתֿפ בע

 :ומומ עֶׁשְרְל ַתיִכֹומּו :ןולק ול תקל ץלורסנז

 ָָבְהְָו םכָחְל חכוה ָּךָאנְשִיּפ ץל תכות"לֲא
 :חקל ףָסוֵיְו קידצ עֶדֹוה רֹוָע"םּכָחיְו םֶכָחָל תי

 :יהניִּב םיִשדְק תַעָדְו הָוהְי תֶאְרִו הָמָכָח תַלֲחְתיִ
 :םיִיַח תָנָש ףָל ופיסדיו  ךיִמְ כרי יִבדיּכי

 :יאָׂשַת דל ָּתְצַלְו ּךַל ָּתְמַכִח תְמַכֲח "אַ
 :"הָּמ הָעְריהלַבּו 'תּויַתַפ הימה תּוליסְ יתָשֶא

 :תֶרק יִמְרִמ אַפֿפ-לע ּהָתיֵּב חַתָּפְל הָבְשָיְ 14
 :םָתֹוחְרָא םיִּרשִיִמַה ְּךֶרָד ירְבעל ארקל5

 :ול הָרְמָאְו בל-רסֲחו : הָּפָה רֶסָי יִתָפִדיִמ

 :םָעְנִי םיִרָתְס םֶחָלְו ּוקּתְמִי םיִבּנְג םִיָמיל
 פ = ָהיִאְרְק לֹואׁש יֵקְמְעְּב םָׁש םיִאָפָר"יְכ עדי אָלְו

31 nonn vb v 30-31 -- ₪1 םיעושעש היהאו -- dl; םוי םוי trsp post 

 קס 34 יל | צ 33 6 6 6 | 35 "א  trsp c 6ל |  dlןומא | 32% ספ
 | (טחמ6וט6) הָביִצַה  | Cp 9, 1 16 6אָצָמ יִאצֹמ  )cf 63(; 16 08יִאְצמ יֵאצֹמ

3 * cg 6 6 ft c יפג"לע; 380 הָניִאְרְקִת | * 1? | 4 3 הָרְמא || 6 תomen 
abstractum == % appoctvnv? | 7 prps הָמָלְּב | g 6 סוססט . . agopunv 

  7-10 4 add; v 0-10 <115%%9 17, 2צ ; | 10 6+ add(3ט); 6 ףַלַא = ןּמ
Col 45 | זז prps ּופְסְויְו | r2 6+add | 13 ° dl vel 1 הָשֶא post תוליסכ | 

 ל prps D1 (cf 6), quod frt 6 6 conjg 6 הימה || * 1? הָמּואְמ G$AU הָּמָלְכ

pers) | 18 6 + 4.6 אתבט | 16 65 הֶרָמִאְו )1.  
*67 
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 :רָחְבִנ ךּוָרְחמ תעלו ףָסָּכ"לַאו יִרְסּומ ּוחְקי
 :ּהָבוְׁשִי אָל םיצָפֲח"לָכְו .םיִניִנְּפִמ הָמְכֲח הָבּוטיִכיי

 :אָצְמָא 'תֹוָמזְמ תעדְוי הָמְרָע ייִּתְנְכָש הָמְכָח יִנָא
 תֹכָפְהַת יֿפּו עֶר ּךֶרָדווואָנְו הֵאֿנ עֶר תאנָש הָוהְי תֶאְרייי
 :יִתאְגָש] :הָרּובְנ יל הָניִב ינא הָיַשּותָו הָצע-יִל

 :קֶדֶצ ּוקָקוחְי םינְְָו ּוכְלְמִי םיִכָלִמ יּבי
 :'ץֶרָא יַטְפְׂש"לְּכי םיִפיִדנּו ּורְׂשְי םיָרָׂש יב
 :יִנְנֲאָצְמו ירָחשְמְּו 'בָהא יהיִבַהֶא יִנֲאל

 :הָקָדְּו קֵתָע ןוק יִּתִא דבָכְורֶָשָע
 :רָחְבִנ ףֶסְּכמ יִּתְוְבְתּו זָפִמּו ץּוָרָחִמ ייפ בוט

 טָפְׁשִמ תֶביִתְנ ְּותְּב ְלַהָא הָקְצחרָאּבי
 ס | יאָלַמַא םֶהיִתְלְִאְו ׁשיויְבֲהֲא ליִחְנַהְלַיי

 :דָאמ ויֵלְעְפִמ םֶדָק  'וכְרּד "תישאר יִנָנְק הוי
 :ץֶראיִמְקִמ שארַמ ייִּתְכַפנ יםָלועמ3

 :םִיָמדיִּדַּבְכַנ תֹונָנעַמ ןיִאְּב יִּתְלָלֹוח תֹומֹהְּתיִאּבצ
 :יתלְלוח תֹוֲעְבְג יֵנְפִל ּועָּבְטֶה םיִרֶה םֶרֵמְּביפ

 :לְבַת תיָחְפִע ישאר| יתועוחו ץֶרֶא הָשָע אירע
 :יםֹוהְת יגְּפ-לַע גוח וָקחְּב יִנֲא םֵׁש םִימָׁש ּוניִכֲהּב>ז

 :םִֹוָהְּת תגיע זוזעּב לַעַמִמ םיִקָחֶש ּוצְמַאְב*
 :ץֶרֶא יֵדָסֹומ 'וקּוחְּב יויָפורְבעַי אָל םִיַמְּו ּוקֲחוםיל וָמּוׂשְּביפ

 תֶקָחָשְמ םוָיוםִי 'םיִעּושָעַש הָיְהֶאְו ןוָמָא ּולְצא הָיְהֶאְני
 :תַעדלְֶּבויְְפְ

ny cf1? תומזִמו  °° || cf QW vicinus686 רֶסּומ | 12 >  Io 16 1MS*= 
(2MSSK). Trspיִלְו  et postea16 9 יל  + | et) 1,4 | 13 °° prb al656 ) 

 (v 14 post 12 | 16 ** 1 fit c 6 ib | ל y* mlt MSS Edd 369 p¥; prpsרת
trsp v 17 post 13 velָהא; א ָהיֶבָהא | ? = בָהא; lיVss17 *16 0  | )?( iuste 

maj; 9ר  linvers || Ig sic Occ et Or | 21 6 + 1 stichum || 22° mlt MSS 
Pcfw 66 115% יִנָא |  ns fitרֶב | ל 1 6 62 וָכָרְּד | < >63 || 23 * ' Hie 

(cfחמד06  prps NOD) cf w 139,13 | 24 1 6 6 racיִּתְרַסנ;  = (sim $A)6  

 Hi 38,165 יִכְבְנ Hi 28,11; 38,16 | 26 * קזקs ריִצָח 6: גם הָתֶשַע | * 1 יִסיִסְר
cf 6 -- 61נּוחְּב —  eZ contudit?; al NWT) | 27 ° prpsססרו  cf Cant 5,2 vel 

 cf Hi 26,10 || ל 6 avéuwv || 28 1 6 Vrs iyy3 | 29 ** >65 | ל 1 ₪ 6 6
stich v 29 dl (secundum al exc vb nonn) || 30 * 0/0/02 (631) =ּוקְנְחְּב ; */;  

 ןָמָא cf Cant 7,2 vel JIN; A ןומָא alumnus || * 65 ויעּושעש .
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 :יָרָדָנ יּתְמַּלַׁש םויה יִלָע םיִמָלְש יחְבְז+
 ָרָאְצְמֲאְו נפ רתשל ְּךָתאָרְקִל יִתאָצי ןּב"לַעיפ

 ס םיָרְצִמ ןּוטא תֹובָמֲח .יִשְע יִּתְדְכָר םיּדְבְרמ
 :ןומָּנְקְו םיִלָהַא 'רֶמ יִבָּכָשִמ "יִּתַפַנּז

 :םיִבָהָאָּב ּהָסִלַעְתַנ רֶקְבַהְדִע םיִדָל הָוְרִנ הָבְלי*

 :קּוחְמ רב ְּךלָה .ּתיְִּב שיִאָה ןיא יי
 :ותיִב אָבָי אָסָכַה םֹנְל ּודְָּב חַקְל ףֶסְּכַה רֹורְצי

 :ּונֲחיִּדַּת ָהיֶּתְפַש קְלֲחְּב ּהָחְקל בֵנְּב ותטה יי
 יאָבְי חַבָמ"לֶא רושָּב יסֶאְתַפ ָהיֶלֲחַא ה 22

 וָבְּכ ץַח חלפי דע3 ;'יליוא ירסּומדלֶא יסָכֲעָבּו
 יחל רֹוּפִצ רֶהְמְּכ
 :יאּוה ׁשְפנְביב עלי"אלְוי

 :יִפדיִרְמִאְל וביִשקהו ילועמש םיִנָב הָּתַעְוצ
 :ָהיִתּוביִתְנְּב עתַּת"לַא ְּךָּבל ה היִכְרְּדֶא טֶשְודלא<5

 :ָהיִגְרַהְדלֶּכ םיִמָצַעַו הָליֶּפַה םיִלְלֲח םיִבריְכי5
 :תַומדיִרְרח"לֶא תור ּהָתיִּב לאש יבְרל
 :הלוק ןַּתַּת הָנּובְתּו אָרְקִת הָמְָחאָלֲהי 8
 :הָבָצַנ תֹוביִתְנ ית יֵָּרָדיילֲע" םיִמֹרָמׁשאָרּב
 :הָנְרָּת םיִחָתְפ אֹובָמ תֶרְקַיִפְל םיִרעְׁש-רל

 :םֶרֶא יֵנְּב-לָא ילוק אָבְקַא םיִשיא םֶכילֲא
 :בָל ּוניִבָה םיִליִסְכֹו הָמְרָע םֶיאָתְפ ּוניִבָה

weeיחַּתִפַמּו רָּבַדַא 'םיִריִנְנְיְּכ  asםיִרָׁשיִמ : 

 :שקעו לת םֶהָּב ןיִא ייראה קצבי
 :תַעָד יִאְצְמְל םירשיו ןיִבָמל םיִחְָ םֶלָכפ

16 prps יִתיִטָה cf 6 0זפשאש) (?) | 17 51 6 Vrs nod) | ל trsp 6 Vrs, ad 
  | 18 ft = edanus, fruamur (cf drabםילהאו == et 1 6 Vrs et 3MSSKרמ

  ? et Cant 5,1). Ante vel post 18 duo hemistichi exc || 22° 6 kergweeicשלע

  | +" %6רסומ  | %1 6 Vrssאָי | 656 בֶלָכְכּו ע שָבְכְכּו ( cf 5 || 5 50םָאְתַפ
 ב  22 etאבי  | 23 ** rsp fit postליֵאְּכ | = קזק םָכֲע רַסֹומ-לא לּיָאְּכ

post 22 םאתפ | 24 1 6 6 ינְב עַמָׁש et בָשְקַהְו | Cp8,2°°>6|Plfte 
6)9( ava pécos ךותְּב cf 8,20 | 3 cf 120; prb in 8,1—3 stichus (v 3 

 |  cf 89םיִחכְנ  | 6 * prpsּוניִכָה 1,20 || 5 16 6 éveegee--2ז  dl cf>1א15%55)
 . 6 122ל 1? חַתַּפָמּו (זױ5*=) | 7 = 1 6 68 יִתָפָׂש (ץe1 יל הָבֲעֹותְ) יִתָבעֹותְו
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 1032 ילשמ 7,13—6,24

 :הָירְכְנ ןושָל תַקְלִחַמ יער תֶׁשֲאַמ ּךְרֶמְׁשְל =
 :ָהיפעפַעְּב ףחקת"לאו ּךָבָכְִּב הְָפי דֵמְחַּת-לַא*צ
 ּודּוצְת הָרָקיׁשָפָנׁשיִא תֶׁשאְו םֶחְלרּפּכירע יהָנז הָׁשֲא-רַעְב יב

 :הָנָפְרְׂשִת אָל ויָלְנְו ָקיֵחְּב שא שיא הָּתְהיֲה*
 :הָניָנְּכִת אָל ויָלְנרְו םיִלָחְגַהלַע שיא ּךלַהייםאפ
 ס | ּהָּב עגֹּגַהלְּכ הָקְנֹי אל ּוהְעֵר תַׁשֲא-לֶא אָּבַה ןַכ

 :'בָעְִ יִּכ ושְפַנ אָלַמְל בֹננְ יִּכ בנגל ּוזכנִיאלפ
 .+ןַּתו תב ןוָה"לְּכ-תֶא | םִיָתָעְבׁש םֶלָשָי אָצְמְְו

 :הָנָׂשעְי אּוָה ּושָפַנ תיִתְׁשִמ בֶלירְסֲח הָשַא ףָאני
 :הָחְמִת אָל ֹותָּפְרְחו אָצְמִי ןלָקְזעגי

 :םֶקָנ םְִּב לומָחְ אָלְו רֶבָגיתַמֲח הָאְנְקרְּכא
 ס | ּודַחְׂשהָּבְרַת יִּכ הָבאיִזאָלְו רֶתְכ"לָכ ינָּפ אָשְיְדאְל

 :ָרָתַא ןְּפצַּת יֵתֹוָצַמּו יָרָמֲא רַמָׁש יֵנְּבִי ל
 :ףיגיע ןּוׁשיִאְּכ יִתָרוִתְו הָיִחָו יִתוְצַמ רַמְׁש

 ְָּבִל חּול"לע םבְתָכ ףיָתעְּבצָא-לע םֶרָשָק
 :אָרְקִת הָניִּבל עֶדֹמּו תֶא יִתָחַא הָמְכָחַכ רֶמַא
 הָקיִלֲחַה ָהיִרְמִא היְרְכנֿפ הָרָז הָׁשֲאַמ ּרֶמֶשל +

 :ּתְפַקְשִניִּבַנׁשִא דַעְּב 'יִתִיְּב ךוֶלחְּב יב
 :בל"רסח 'רַעְג םיִנָבַב הָניֶבָא םאָתּפַב יאָרָאָני

 :דָעָצִו ּהָתִיּב ךְרָדְו ּהָנֿפ לֶצִא קשב רבע*
 :הָלפאְו הָלָיַל "ןוָשיאְּב םוְנ יבָרֲעְביףָשגְב

 :יבל תַרְצָנּו הָנּוז תיש ּותאָרְקִל "הָׁשֲא הָנַהְוי
 :ָהיֶכְגר ְּּכָשְואָל הָתיִבָּב תֶרְרְסְו איה הָיִמְהיי

 :בְֶאַת הָנּלּכ לָצֶאְו תוָבחְרַּב םעּפ ץּוחַּבוםַעָפיי

 ול רמתו ָהיֶנָפ הזעה ול הָקְׁשְגו וב הָקנֲחֲהְיי
24 516 GA) עב cf Hos3r | ל 1 frtc (6 ?( 300 lw? | 26 ™ 1 fe 

 4 || v 29 fit gloss | 30*lc nonn MSSח | 27 = :2ceהָנּוּוַה ׁשֵא רַעָב יִּכ
 | ?  | 32 41ושפנ אלמל)  cבונני יכ  et cigםננ | * ft gloss (1 7אלָה

Cp7,r6+add |v 5 = 2,16 (add?) | 6°1 ₪ 6 Vrs חַמ | ל 63 הָתיִּב' 

ins frt יִּתְָמַּבַה | > 6S הָפְקֶשְָנ er antea 5 בנשא (6 66 rag (016)60\ח | 
  <6 | ? trsp fit postןיִבָּתַו  et 05668 Sהאראו; 63 אָרַּתַו 5*51155 5 7

  2/פ הָּנִּפ | 9 *1 84 בַעְּב 6 16 199 | * 1 ןושֶאְּב  m 6 || 8 1 6םיאתפב
tempore cf 20,20 | זס *1 ft 6 6 הָשָאָה | ל 1 ₪ טול cf Gn 38,14 | rr prps 

 . cf Cant 3,2. 3תָבְבַסְו



6,1—23 PROVERBIA 1031 

es one 

 "ירא תל מאב תק
 ךער"ףכְב אב יֿכ : 'לָצֶּנהְו יֵנְּביויאּוָפָאותאְזי הֵׂשֲע
 :"ָךיִעְר בָהְרי 'סּפְְתה יל

 ְיִפעְפעְל הָמּונְתֹו ּףְניִעְל הנ ןֵּתְּתילַאּצ
 ס שוקי ימי רֹופצכּו יִךָיִמ יִבְצְּכ לַצָנַה5

 :םכחו ָהיִכְרד הֶאְר לצָע הָלָמְ לאל

 :ילשמו רמש' ףןיצק הָליִא רש
 :יהָלְכַאִמ ריצקב הָרְנִא ּהָמְחַל ץֶיקּב ןיִכָמ

 ְֲתָנִׁשִמ םּוקֶּת יִתָמ בָּבָשִּתולַצַע יֵתָמ-דעפ
 :בָּכָשַל םִיָדָי קְּבִחוטֲעמ  תוָמּונִת טעֶמ תֹונָׁ טעמו

 פ = ןגֶמ שיִעּכ ךרקְחמ שאר ךְלַהמכ"אָבוי
 :הָּפ תּושקַע ךלוה ןְוָא שיא לַעיִלָּב דָא
 :ויָתעְּבְצֲאְב המ יּולְנַרְּב ללומ יוניִעְּב ץרקי

 :"ַחָלְׁשְי םיִנָדַמ" יתעלְכְּב יער 'שרח בלבו תובפְהְת

 ס = :אפְרמ ןיִאו רֿבָׁשִי עת ידי אוב אפ ןַדלעי
 שנ תֹובֲעֹוּת עבָשְו הָוהְי אְנָש הָּנַהישֶשי
 :יקְנְּה תֹוכָפְׂש םִילָיְו רֶהַׁש ןוׁשְל תֹומָר םִיניִע ל
 :הָעָרַל ץּוֶרָל תֹוֲּחַמְמ םִיַלְנַר ןוָא תֹוֵבְׁשְחִמ ׁשֵרֲח לי
 פ | :םיִחַא ןיּב םיֹגָדְמ חלָשְמּו רֵקַׁש דע םיִבְָּכ חיפוי

 | ְָמִא תרות שטתלָאְו ךיִבָא תְצִמ יֵנְּב רָצְני
 ִָחישְת :ָךֶתרנְרְּג-לע םדְגָע = דיָמְת ָךְּבְללַע םֶרָשְקיי
 איה ָתוציקהו' יְֶע רָמָשּת בְכָשְּב ךִּתא הָחְנַתיְִכְלַהְתהְּבִי

 :רָמּומ תֹוָתְכֹוּת םייח ּךְרְָו רֹוָא הָרוְתְו הָוָצַמ רג יִּכ
 Cp 6, 1—rg add || r°1c mlt MSS Edd Vs כ | 2 *° 16 6 ףיִתְפֶשְב |

cs? | 916 6 (unנהו 1? || 5 1 הָכְל מ ' verב ' vel3 ** 6 ְָךוַצֲא ? | >= 41?  
weהָבֲהַרְו ( | 1 6 8צ  ) frt stich alterהַּפַרְתּת"לאו || <<  dr as 
 זטמסש | 5 1 דִיַצַמ (cf 6 6% Bpoxwv = TH) | ל-ל 6MSS—5 'קי חַפמ, 8
 הָּפִמ | ל 1 ןיצק | = */, stich? || 8 6 + nonn stichos || 11 4 ַּלַהְתִמ |

 13 * K6 וניֲעּב 0380 וָנ- | * א684 ולְנַרְב 08 ול | * 096 ויִתַעְּבְצְאְּב
 6 תועָּב--, 9 ותעַב- | 14 * ₪8 שָרח < ובְלְּב | ל >1218*%%; al | 5 1 תע |
 96 cjg 6 Ny; K םיִנדִמ vel םיִנְדִמ, 0 םיִנָיְדִמ | 0 תבעות, א תוב--|

18 dl ץורל )<1115*%% et frt 6( [ 22 Toft dl; al °° trspon post 23 || 23 5 

 תַתַכֹות; 68% ו תה.



 1030 ילשמ ,26-53

 נכי ְךיָכְרְדלָכְו לר לנעמ ספ
 ס עֶר ְךְלְנַר רֶסֶה לואָמְשּו ןיִמְיטָתילַא-ז

 נאה 'יִתְנּובְתְל הָביִשְַה ייָתָמְכָחְל יֵנְּבי 5
 :יּורָצְנו ְיָתָפְש תַעְרְו יתוָמְזִמ רָמְׁשְל

 :ּהָּכַח ןָמְׁשִמ קָלָחְו הָרָז יתְפש הָנְפטִת תַּפֹנ יב
 :תויפ בֶרָחַּכ הִֶּח הָנעלכ הָרָמ ּהָתיִרֲחֲאְוּ

 :ּוכֹמתְי ָהיִדָעְצ לאש תֶוָמ תודְרי ָהיֶלְגַרפ
éֿס יערת אלי היִתלְגעֿמ ּועֶנ לת םייח חַרָא 

 זיפיירְמַאמ ורוסתְדלאְו .יֵלועֶמְׁש םינְב התו
 :ּהָתיַּב חַתָּפ"לֶא בֹרָקִתילַאְו כד ָהיִלְעִמ קחרה*

 :'יִרְָכַאְל ְּךָתנׁשּו רוה םיִרֲחַאַל ןּתַתְּפ
 :יִרְכְנ תִֵבְּב ְךיֶבְצְעֹו  ךחכ םיִרָז וָעְבָשְיְַפי

 ְָרֲאְׁשּו ףֶרָשְּב תּולְכּב ּךֲתיִרֲחֶאְב ְּתמַהְגְויי
 :יִּבְל ץַאָנ תחכותו רסּומ יִתאְגָש ּךיא ָּתְרַמָמְויי

 פ יִנְִא יתיִטהְדאל יִדְמַלְָלְו יָרומ לוק יִּתָעַמְש-אלו
 :הָדַעְו לֶקְק ךְִּב עֶבלָכְב יִתָיָה טעְמָב+

 :ְִּראָּב ךותִמ םיִלְזְנְו ְּךָרוּבִמ םִיָמ"הַתְׁשי
 :םִיָמדיִנְלִּפ תובחרב הָצּוח ךיִתְנְיעִמ ּוצוָפְי

 ְָתַא םיִרָזל ןיִאְו בל ֶלדּויהְיז
 :יִמְת הָנְׁשִת| יּיֵרעְנ 'תָׁשֲאמ חַמְשּו יִּדוָרְב ְךְרֹוקְמיַהיי

 ּהָתְבַהֶאְּב תעילָכְב יִחְּורְי יָהיִּדַּב ןָ"תַלעיְו םיִּבָהַא תֶליַאייפ
 = :הִּיַרְכָנ קַח קַּבַחְתּו הָרָזְב יִנְב הגשת המָלְופ

 ּלַפְמ ֹיִתלָנעַמלָכו ׁשיִא-יִכְרּד הוהְי יניעו חכנ יא
 דַמַּתִ ותאָטִמ יֵלְבַחְבּו יעְׁשְרָה-תֶא דלי ויָתונֹוְוע2

 :הָגשי וַתְלּוא בֶרָבּו רסּומ ןיאָּב תּומָי אּוה 3

27 6+add|Cps,1°l הָמְבְמְל cf 2,2 || ל 1 הָנּובְתִל | 2 * ות ₪ יִלָע cf 
  616 et 14,3( | > 6+ 866 || 4 16 23155%ל-ל 18 ףורצני םיִתָּפש תעדו |.2,11

  lc 9ץ | ? | addלב שש אל  149,6 | 6 *1 6 Vrsש ; ? cf Jes 41,15תֹויַפיַפ
‘J et postea PDW ₪ Vio cf 5,1. 20 | ף * 6 משמצ טסט = ה ? 86 ףָנוה | 

  vel ins 6 6% (un)ל 8 םיִרְכָנְל | זז 16 8 תְמַחְנְ | 13 66155 לוקל | 16 = 'ִפַה
  | IQ ante vel'אּב  | 16 18 MS Vrsלא | 18 5 000(/6) ד ִּבְל  vel"ןפ

post 4° */, stich exc; 6 post ןח ouiAeitw oot | * prps ָהיָדַד cf 7,18 et GVenet | 
> 516 Occ, Or ךיורי || 20 dl frtc 6m cs | 22 °° dl (gloss cf 6 avopa) || 23 1 

frt (c 6 éfepign vel 6חש)6זס) הפי vel V}}\. 



75 PROVERBIA 1029 

 :ּובֹנעֶּת-לַא יִּתְרּוּת םֶכָל יִּתְתָנ בוט חקל יב
 :יֵמָא יינָפל ידיַחָיַו ְךַר באל יִתיִיָה ןֶבדיִ

 :תָיִחְו יִתֹוצְמ רַמש בל יֵרְבְּדיְּדְמְתְי 1 רָמאּ יִנְריַנ4

 :יפיירמַאַמ מלאו 'חכְׁשת-לַא" 'הָניִב הק הָמֲח הנקי
 ֵָרְצִתו ָהָבָהֲא ָּךְרְמְשִתְו ָהָבֶזעֶּת-לַא*

 :הָניִב הק ְךֶנְנְנקלֶבְבּו הָמְכָח הָגְק יהָמְכָח תישאר
 :הָקַבְִת כ ְּּבכִּת ָךָמְמורְתְו הכסל

 ם | ֵָגְנמְּת תָרָאְפִּת תֶרָטַע ןחדתיול ךָשאְרְל ןְּתת
 :םיִַח תָנָש ףָל ּוְבְריְו יָרָמֲא יחָקְו יֵנְּב עָמשיש

 :רָשְודיִלְְעְַּב ְךיּתְכַרְדַה ְּךיִתיִרֲה הָמְכֲח ְּךרְָּביי
 :לָשְּכִת אָל ץּוְתיםַאְו דע רֶצִאְל ְךְתְָלְביי

 :ףײח איקדיכ ָהָרָצַנ ףֶרָּת-לַא רָמּומּב קְֲחַהיפ
 : :םיִעָר ְךְָרְּב רָשּאְּתִלַאְו אֹּוָבְּת-לַא םיִעָשְר תַרֲאְּביצ

 :רָבֲעו ויִלְעִמ הָמְׂש ּוְב"רְבעַּת-לַא ּוהָעְרפ5 .
 :ּלָׁשְכִי אלזא םֶתְנָש הָלְזְנִנְו וערי אָלדֲא ּונָשַי אָל יב

 ּוִתְׁשִי םיִסָמֲח ןָיְו עשר םָחָל ּומֲחָ כז
 :םויה ןוכְנ-רע* ראו ךלוה ּהַנָג רוָאְּכ םיִקיִּדצ חַרָאְוי*
 ם יּולְשְּכַי הָמּב ועדי אל הָלְפַאָּכ םיִעָשְר רי

 :ֶּנֶזֶמטה ירָמַאל הָביִשְקַה יִרָבְַל יִנּבְי
 ְָּבְָל ָךותְּב םרֶמָש \ ךיניעְמ ּוזיללַאו

 :אָפְרמ ָרָשְּבלָכְלּו םֶהיִאְְמָל םַה םיִיַחְיִכי
 :םיִיַח תוָאְוִת ּונָממִדיִכ ךֶּבל רֶצְנ רֶמָׁשִמ"לְכמ5

 :ָך5ִִּמ קחרה םִיתפְש תּוזלּו הָּפ תּושקע ךְמִמ רפה
 :ךדְגְג ורשיי ךיפעפעו ּוטיִּבַי חַכְבְל ףיניע 5

(sed inestיִנְבְל | 4 >6 | 5 ** >6  Cp 4, 3 * 6 TT? | * mlt MSS Edd 
in 6* post ‘D; 63%55 = 4 46 + 58( etחכשתהלא |  in GN: 3+4%555 post 

4b, TPN] et ins postea */. stich1 ָּבָל  aut dl 46--5 5, autל-ל <3;  || prb dl 
vs 6 trsp post 7 ||יִנָב יִתְרוּת) |  nonn vb (expl csחכשת"לא  et ante 

catenares | ro 8 hic incipְּזֲחַּכ?י|8 לסלס = לשלש l°> | v7 >6(excl:oMsS) 
 cp 4 | זס * prps חַקְל | 13 רסומ ?alias masc ! || 14 1 Qal ut 9,6, vell רשאת =

QZ Jb: 2Ch 258;  ּיכְשולו | v 18 trspרֶׁשְת | 15 8 ומערמ | ? | 16 1 6  
 post 19 || + ןֹוכָנ דע ? || גזה ּולזיי = ולי ₪ 3,21 | 22 69 רָשְּב ; 1 םֶרָשְב | 1

vevérw NW.6 680 "לבב | 25 1 6 6  

 :הָניִּב תַעַרָל ּובישקַהְ בָא רַסּוְמ םיִנָב ּועְמָשִי 4
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 :הָצְִי ןְּביתֶא יבָאָכּו חיכו הָוהְו בֶהָאְי רֶׁשֲא-יתֶא יב
 :הָנּובְּת קיִפָי םֶדֶפְו הָמְכָח אֵצְמ םֶרֶא יִרָשַאי

 :ּהָתֲאּוְבּת ץּורְחְמּו ףָסָּבְירַחְסִמ ּהָרָחס בֹוט יָּכי
 יהָבּושְי אָל 'ָךיְִפַחְדלְכְו יםִיַנְפִמ איה הָרָקּו

 :ידֹוְבָכְו רָשָע ּהָלּואֹמְִּׂב ּהָניִמיִּב םיִמָי ךֶרֶאי
 :םֹולָׁש ָהיִתֹביִתְנילְכְו םעניַכְרד ָהיֵכְרְּדל

 פ  :רָׁשֲאָמ ָהיִכֹמְתְו ּהָּב םיקיזחמל איָה םייַח-ץעי
 :הָנּובְתַּב םִימְש ןגוכ = ץֶרָאְידַסְי הָמְכחְּב הוהְיַפ

 :לֶטּופערי םיִקָתְׁשּו ּועָקְבִנ תֹוָמֹּוהְּת ּותָעַדְּבִיפ
 :הָּמְזָמּו הּיַׁשִּת רֶצְג יִיִניִעַמ לולא יָנְּבז

 ":ףיתרגְרנל ןחו שפל םייַח ּויָהְיְוגג

 :ףוגת אל לגל ףְּרד טבל ךלת וא =
 יִַּתְנָש הָבְרְעו ָתְבְכָשְו דָחְּפִת אָל בָּכָשָתְדַאיי

 :אָבְת יִּכ םיִעָשְר תאשְמּו םֶאְתַּפ דַחַּפְמ אָריִּת-לַאיפ

 +דָכְלִמ לר רָמְשְו ֶנְסֶכְב הָיְהְו הָוהְיכ
 :תושעל 'יִדָי לֶאָל תּויִהּב ייִלָעְּבִמ בוטדענֶמתלאיז

 :ָּתַא שי ןִֶא רֶחְמּו בּושו לו "ךיִעְרֶל רמאת-לַאי
 תא חַטְבָל בָשוידאּוהְו הָעְר ךער"לע שֶרְחַתלאי

 :הָעָר ךְלָמָנ אלמא  םָגִח םֶדֶאדסַע בוָרְּתלַאפ
 :יָכָרְּדִלְכְּב רְַבִּתִלאְו סָמָח שיִאְּב אָגְקָתְלַאיי

 :ודוס םיִרָשיתֶאְו זּולָנ הֹוהְי תָבַעְוְת יב
 ְדֹרְבִי םיקידצ הָוָנְּו עָשְר תיִבְּב הָוהְ ,תַרָאְמפ

 ןח .יםילנעלל ץילְידאּוה יםיִצללדםַא א
 פ | :ןולק םירמ םיִליִסְכּ ּולָחְנְי םיַמָכֲח דובב 5

 12 *>115%9; fit a | *16 6 בָאְכִיו cf Bi 5,18 ו 13 16 6 שיאְ (1115%%פ)
 צel שונָא || 15 *1 6 Q Vrs םיִניִנָּפִמ 8,11; א םיִָנפִמ PlciMS Vrs| םיִצָפֲח 8 ,
 © 811; 59 7.4; vel 1 הָל? | 16 6348 | 1 םיִרָשָאָמ ve ּהָכְמִתְו | 21 = +

vel 39h | 244 1 6 6ולזי = ולא)י  rMSKe® (cf Vrs)המזמו | ל 1 6  trsp post 
 בָשַּמ | 25 1? םאָתְּפ | 26 1 < 6 יִתלְסְמְלָכְב: היהי (> 115% 41 ? |
 27 * תק ךיערמ 1 frt 6 6 0986 tb יעבַמ | ל 1c mit MSS 0 ךרו | 6>28
 1 0 ףעְרְל (א ףיערל) | *.6+ 868 | ךס 16 0 בירת % בּורָּת ץe! בֹורָּת | 11 6

crrp; c Vrs6 ְךָרבְי | 34 **  ca 20MSS24,19; ש 37,1 | ,33  cfרַחְתִת  
 םא ₪ ?, prps D'¥2"DY (2); prb totus vs add | ל 1 6 ;[Q 664 Dp א

velרומ 3 42(  cf 14,29: Jes 57,14; Ez 45,9; 1? vel Dqממ (aםיינעְלְו | 35  
vel D‘Wר' (Jes 57,13).םירתכמ )14,18(,  
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 :בֹומ-לַגְעַמילְּכ יםיִרָשיִמּו טָּפְׁשִמּו קֶרָצ ןיבָּת זָאפ
 :םעָני ָךְׁשְפַנְל תעדו ּךָּלְב הָמְכָח אֹובָתיְּכט
 :הָּכָרצִנּת הָנּובְּת ְּךיֶלֲע רָמָשִּת הָמְזְמיי

 :תֹוְכְּפְהַּת רֵּבַדִמ שיאמ עֶר ךְרָדִמ ְּךְליִצַהְל-
 שתי תֶבָלְל רֶׁשְי תוָחְרֶא םיִבָזְעַה 3

 :עכ תּוכְפַהַתְּב ליי עֶר תושעל םיִחַמְַהי
 :םֶתולְגְעַמְּב םיִזולְנּו םיִׁשָקִע םֶהיִתְחְרֶא רֶׁשֲאי

 ס  הָקיִלְחַה ָהיָרְמַא הירְכְנִמ  הָרָז הָׁשֲאַמ ֶליִצַהְלי
 'זהָחַכָׁש ָהיֶהְלֶא תיִרְּבְתֶאְו ָהיֶרּועְנ ףּולַא תָבָזעַה הז
 :ָהיֶתְלִּגַעַמ םיִאָפְרלֶאו ּהָתיִּב תומא יהָחָש יב
 '- ?םייח תותְרֶא ףגיׂשיאָלְו ןובּושי אל ָהיֶאְּב- לב

 :רֶמָשִּת םיקידצ תוחְרָאְו םיִבֹוט ךְֶדְּב ףלת עמל
 :הָב ּורתּוַי םיִמיִמְתּו ץֶרָאּונְּכְׁשִי םיִרָשייִּכְיי

 ם  הָּנֶמִמ ּוקָסִי םיִדְגובּו ּותְרְכִי ץֶרָאַמ םיִעְְָו>י
 ְּבל רצו יתֹוְצִמּו חָכְׁשִת"לַא יָתָרוְת יֵנְּבי 8
 ְָל ּופיסוי םֹלָׂשְו םִיַח תֹנְׁשּו םיִמָי ְךָרֶא יי

 -לַעםַבְתָּכי ְךיָתֹורְּגְרנ-לַע םרשק ְְבְזעילַא תַמָאְו דָסֲתּ

 בל חול| = ;םרֶאְו םיָהלֲא יִגיעְּב יבמ לכו" ןח"אַצמּ+
 :ןעָשָּתְלַא תניא בל" לכ הָוהְי- לא חַטְב5

 יָת רשיי אוה| הע כרכב
 :עֶרֹמ רּוָסְו הֶוהְיתַא ארי ףִיְיִעְּב םֶכָח יִהְּתִלַאז

 :ְיָתֹומְצַעְל יוקשו ּךֿהָׁשִל יֵהְּת תּואָפְר
 :ְֲתֶאּובְּתלְּכ תיִשאְרְמּו נוה הָוהְיי תֶא ךֵּבַ

 :ּוצְרְפי יִבְקְי שוריתְו עַבָׂש ְּיַמְסַא ִאְלמְִוי>
 . :וְְּחַכוְתְּב ץְקְת-לַאָו סָאָמּת-לַא יִגָּב הָוהְי רסּומיי

g * prps ;רמָשְתְו 1 frt 3 Wn (cfG kai karopodwoeis ?( = 3 רשאתו 4,14 
  | 14 1 [ 15. 66 19,1; 286; prps DWP} cf 109; Jes 59,8 | 17 1 fitַע לכו 5

  cfgתחש  1 frtהָמָׂ; 3 החבש;  velםיָהְלֲא | 18 * 6 2660 = הָתָׁש 6206 6
  | 2 ne 6תֶוָמְלַצ  > Ez 40,16 etc; 1 5אקמעבד 6 22,14; 23,27 || 3 תומְלֶא

636% Or*= ine: | Cp 3, 3 5 541700155 shx <65 = 7,3; dl m cs | 4 
w 111,10; 2Ch 30,22; prps ט' DW| | 81c 8 ךֶרְׁשָל = ְרַאשְל cf Mi 2 5 

  1זז |  cf 4,22; Thr 3,4 | ro 1 ft 6 6 QWּףרָשְבל
66* 
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 :םָתׂשפַנְל 'ּונְּפְצִי ּוברֲאָי יֹמֲמָדְל םַהְויל
 ס חי 'ויִלְעְּב ׁשֶפַגיתֶא עצב עַצְּב"לָּכ 'תּוחְרֶא ןֿכפ

 :ָּכֹוק תת תובחְרְב "הָנְרִת 'ץּוחַּב תֹומְכֲח>
 :לרמאת ָהיֶרָמַא ריִעָּב םיִרָעָש יחְתָפְב אָרְקת יתֹויִמַה ׁשאָרְּביז
 יה ּוֶמַח ןוצל םיִצְָו ייֵתַפ יוֿבֲהֲאְת םֵָתּפויֵתָמ-דעי

 יִּתחַכותְל בושת ;תַעְדדּואְנשִי םיִליִסְכְּ

 :םָכְתֶא יִרָבְד הָעיִדוא יָחּור םֶכָל הָעיְּבַא הָּגה
 :ביִשקמ ןיִאָו יֵדָי יִתיִטְנ ּונֲאָמְּתו יִתאָרָק ןעי+

 :םָתיִבֲא אָל יִּתְחַכֹותְו יִתצִע"לִב ּועְרְפִתַו5
 :םָכָּדחַפ אָבְּב געְלֶא .קֲחְׂשֲא םֵכְדיִאְּב יִנֲא- םג*5
 הָרְצ םָכילֲע אְרְּב' הָתֲאְי הָפּוסְּכ םֶכְדיִאְו הו הו אָבְּביז

 : יהקוצו

 :ורחב אל הוה תאו תַעַד ּואָנשדיכ תַחּתִ

 :יתְתְכות"לָּכ צא ָתָצעַל באלי
 ּועָבְׂשִי םֶהיִתְצְעְמִמּו .םָּכְרד יִרְּפִמ ּולְכאְיְו יי
 :םֶדְּבַאִת םיִליִסּכ תַוְלַשְו םֶגְרַהּת םֶיְתּפ תֶבּוׁשְמ יִּכי
 פ :הָעְר דַחַפִמ ןנאשו חטָבוָכְׁשי יל עמשו

 ְָּתַא ןּפְצִּת יִתוְצַמּו יָרָמֲא חַקְתְדסִא יִנּבּי 2
 :הָנּובְּתַל ךֶבִל המת ְּךֶגְוֶא הָמְכְחַל ביִשְקַהְלי
 ְָלוק ןתת הָנּובְּתַל אָרְקִת הָניִּבל םָא יי
 :הָּנָשְּפִחִת םיִנֹמְטַּמַכְו ףָסָבכ הָנְׁשִקַבִּיסַא

 :אַצְמַּת םיִהלֲא תַעָדְו הָוהְי תֶאְרִי ןיִבָּת 5
 :הָנּובְתּו תעד ויפמ הָמְבִח ןֶתִי הָוהְי- יב

 :םת יִבְלָהְל ןמ הישות םיִרָשיל ןפצול

 רֵמְׁשי וָדיִסח ּךְרְֶו טַּפְׁשִמ תּוָחְרֶא רצְבל

  cfתיִרָחֶא ₪  cf 11° | r9 ° 1םיִמְדְל; 1? 1 | ל  )115* velםֶרְל 6 5 18
6 18 fj 56 א0100ז000% || * 6 הֶלְועְּב |20 * 6 תוצוחְּב | ל ? cf8,3; prps הָגְּת 
cf Hi 39,23 vel mj | 21 51 6 6 תומח | °° nonn vb m cs dl, expl cs 1 פב' 

 / ּובָהֲאַּת | * 1 יתפ  | 22 * 1 6 23M'מא 'עב (עב >1115*%ף)  ve 61'את ריע
 :םֶהל | %1 תעָד | 23 1 :יתחכותל, 6 תּוחְכותל | 2ָד 1 6 0 הָאֹוׁשְכ; 1<

 | 0 2, 4 255 EDS | 6 6 efק | ? | * prb 61 mcs | 32הָוָאְשְכ
 ןַפַצְו 080 ןפצי | 8 א ודיֲִח, 068 ויָדיִסֲח, 69 םיִדיִסֲח. 65 7



PROVERBIA. ‘WD 

 :ילָאְרְשו ךְלֶמ נדב הָמלָׁש יִלָשִמי 1
 :הָניִב יֵרְמֲא ןיִבָהְל רָפּומּו הָמְכָח תעָרל
 :םיִרְׁשְמּו טָפְׁשַמּו קֶדֶצ .לְָּׂשַה רסּומ תַחָל

 :הָמְזְּו תַעַּד רענ? הָמְרָע םְיאָתְפִל תַתָל*
 :הָנְקִי תָלּבִחַּת ןֹובָנו חקל ףָסיִיְו םֶכֲח עֶמְׁשי
 :םָתֹדיָחְו םיִמָכֲח יִרְבִּד הָציִלְמּו לֶׁשְמ ןיִבָהְל

 מ וּזְּכ םיִליִוֲא רֶסּומֹו הָמְכָח תַעָּב תיִׁשאַר הָוהְי תַאְריל

 ְָמֲא תרות שטָּתלַאְו ףיִבֶא רקּמ יֵנְּב עָמָש
 :ְיִתָֹנְרנְל םיִקְנעֹנ ףשארֶל םה ןח תֶיוליִ

 *רָמאְיְדםִא יז :יאַבּת-לַאי םיִאָשַח ףּותפיזמא יִנָּבּפ

 :םָנִח יִָנָל יהָנְּפִצַנ 'םָרָל הָבְרֶאְג ונְתִא הָבָל
 :רוב יֵדריְּכ םיִמיִמְתֹו םִיַח לָּאְשַּכ םַעְלְבְגיי
 :לֶכׁש ּוניִתָב אָלַמְנ אָצְמִנ רקְנ ןוהלְּכי
 ּונָכבל הָיָהְי דָמָא סיכ ּונָבֹותְּב לתת ְּךֶריניי

 :'םתְביִתְנַמ ְלְנר עַנְמ םָּתַא ךְרְרְּב לתל יִנְבי
 :יםָּדידְפְׁשִל ּורֲהַמיו ּוצּוְרַו עֶרָל םֶהיֵלְגַר יִּכייפ
 :ףֶנָּכ 'לַעַּבלָּכ יִניִעְּב ישרה יהָרזְמ םֶּנִחְיִּכ

ITT 

Multi 1061 huius libri in 8 secundum 6 et in 4 dn 3 translati 

vel redacti sunt | Cp r, ד 51 ? 6 6 "ֶּב ךֵלָמ WN (sed cf Qoh 1,1); 

2MSsKen י' by מ' | 3 cf15,33; 6 (orpogéc Aéywv Sap Sal 8,8 =?) 8 רָחּומ 
 =) N; prb dlm csל" pc MSS N(Y)QRהבאת"לא,  ~ ca 60MSS 6'הָו | זס

 1םֶתְל| * |  cf 6רמאל דל  v 15?( | zr * nonn vb exc, exempli gr'א 'ב 'ת"לַא
© cf 1,18; w 108; 56,7; vel? in his 4 loc form a DY 2 || 14 prps 

 | םָת(ֹ)ביִתְּבִמ  16 4(+7 defect) MSS Vrsל |  cfw 165 | 15 % 616 6סוכ

16 = Jes 597; Rm 3,15; >6FRA (GAN = 5 Sh = ft) | 17 * 1 הָרּוזמ 

a רזמ extendere || ל al ה | > 4MSS 64 .יל 
Biblia 66 



 1024 םילהת 1-6

 :םֶדָיַּב תֹוַּפיַּפ בֶרָחְו םֶגֹורְנְּב לֵא תֹוממורפ
 :םיִמֲלּב תֹוחַבֹוּת םִינַּב הָמָקנ תושעלז
 :לזרב יִלבְְּב םֶתיֵדְּבְכִנְו םיִקְּב םֶהיִכְלַמ רסֲאָלּ
 וייִפֲמ-לָכְל אּוָה רֶדֶה בּותְּכ טֿפְׁשִמיםהְב תשע

 ג'הניוללה
 ויהי וללהי 0

 :ֹוָנְע ַעיִקְרּב והוללה וׁשְדָקְּב 'לֶאּולְלַה
 ולד יבֹבַּכ והּוללַה ףיִתרּובְנְב והוללהי
 :רֹונְכְו לֵב הוללה רפוש עֶקַתְּב והּולְלַה
 :בָנֲעְו םיִּנַמְּב והוללה לחמו ףתְב והוללהי
 :הָעּורְת ֹולְצְּב והוללה עַמְׁש-ילצלצּב והוללַה
 הי לֶלַהִּת הַמָשְּנַה לב

 :הָידּולְלַה
 g*frtrdl | ל >6 Hie 5 | Ps 150, 1° <31155 Hie 5 | ל 116 8 ּהָי |

Hie 8.2 * 3 ֹותָרּובְנְּב | ל 755 3 ברב | 6 >6%  
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 :רּנפְי רֶפֲאְּכ רופפ רֶמָעֹּכ נֶכָׁש ןתּנַהי
 :ידֹמֲעְי יִמי ֹותָרָק יגֶפל םיִּתפָכ וחְרק ּךיִלשמיז
 :םִיָמולְנִי וחור בֵׁשי םֶסָמְיְו וָרָבְּד חָלְׁשיי*

 :לֶאָרְׂשִיְל ויִסְּפָשַמּ וקח בעל וָרְבִּד דינמי
 םועָדי-לּב םיִטָּפְׁשִמּו יֹוגלָכְלוָוַכ הָשָע אל

 :הָיולְלַה
 וה ּוללהי 8

 :םיִמֹורַּמַּב ּוהּולְלַה םִיַמְׁשַה ןמ הָוהְי- תֶא ולְלַה
 :ואָבְצדלּ והלה ויבֲאלַמלַּכ והּוללהי
 :רֹוָא בכול והוללה ַחְרְיְו שָמש ּוהולְלַהְ
 :םימשה לפמורשא םִיַּמַהְו םִיַמְׁשַה ימש והּולְלַה

 :ּואָרְבְנְו הָנֹצ אּוָה יִּכ הָוהְי םש-תֶא ּולְלַהְי
 :רובעי אל ןַתָנ קָח םלועל רעֶל םָיִמעוֿ

 :תֹמהּתלְכְו םינִת ץֶראָה"ןמ הוה תֶא ללה
 :ְרָבָד הָשע הָרְעס חור רָֹמיקְו לש דֶרְבְו שאל
 :םיִוָרֲא-לָכְו יִרּפ ץע תֹועְבִּנלְכְו םיִרָהָהּ
 :ףֶנָּכ רֹוּצְו שמר הָמהְּבלָכו הָיַחַה 0
 :ץֶרֶא יִטֶּפָש-לְכְו םיִרָש םיִמֲאְל לכ ץֶרָאיַכְלַמַי
 :םיִרֲעְנ-בֶע םיִנק תֹולּותְּביםְו םיָרּוחַּב 2
 וְּדַבְל ֹוָמְׁש בָנָשְנְדיִּכ הוה םׁש-תֶאולְלַהיי

 ומעל ורק יםָריוו4 :םִימְׁשְו ץֶרָא-לע ודוה
 לןברק םע לֶאְרשְ יִנָבְל ויְדיִסֲחלֶכְל הָלָהִּת

 . :הידוללה
 ו הי ללי 149

 :םיִדיִחֲח לֵהָקִּב וְלִהְּת שֶדָח ריש הָוהִל ּוריִׁש
 :ָכְלמְב ּולנְי ויציב ויָׂשעְּב לֵאָרְׂשִי חַמְשִי
 :וֶלּורְמַזְו רוגַכָו ףַתְּב לוָחָמְב ֹוָמׁש לה
 :הָעּוׁשיִּב םיִוָנִע רַאָפְי ֹוָמעְּב הָוהְי הָצּורִי
 :םֶתֹובְּכְׁשִמ-לַע ּונָנַרְי דֹוָבָכְּב םיָדיִסֲח ְְָעַ

 ז7 ** קזקs ודמעי םיִמ (זטמc ! ותָרְקְל) | :פ ₪ ֹורָבְּ 0 8 ֹויָרָכְּד | 20 ו 6
 ויִאְבִצ | 6 ₪ 1 ורבעי  0 Vrsואָבְצ, %  | Ps 148,1> 116 5 | 2םעְדי 634

vel passiv | 14 * 65 םֶרָיְו | ל prps וָּברְק | > <65 | Ps 149,1> Hie S. 



 1022 םילהת- 147,15—146,3

 :הָעּוׁשְת דל ןיֵאׁשוםוֲאֶבְּב םיָביִדנב ּוָתְטְבִּתלַא
 :ויָתֹנּתְׁשַע יּוָדְבֲא אּוהַה םיּבי ֹוָתָמְדַאַל בָשָי "חור אָצָּתיצ
 :ּיָהלֲא הָוהידלע ּורְבָש ורְזָעְּב בעי לאש ישא 5
 םָּירׁשֲלְיתֶאְ םיַהדתֶא רו סמ השעי

 | יוס ריתמ הוה .םיכעֶרל ל ןתנ
 םיִפּופְּכ ףז הֶוהְי = םיִרְוע חכו הָוהְיַ

 םיִרָג-תֶא רמשו הָנהְי9 :םיקידצ בהא הָוהְי

 :תּועְו םיִעָשְר ךרַדְו דדו הָנמְלַאו םּתָ
 רו רֶלָל ןויצ ךוהלֶא סֶלעְלהְוהְי ּךַלְמִיט

 :הָידּולְלַה
 וה ּוללהי 7

 :סנכי .לארשי = יחד הָיהְי םֶלשּור הָנּוב
 :םָתֹובצעל שּבַחְמְ בל יִרּבְׁשְל אפורה
 :אָרָקִי תומָש םֶלְכְל םיִבָבוּכל רָפְסִמ הָנֹומי
 :רפְסִמ ןיא ותָנּובְתִל ַתָכ"ברְ ּונינּורַא לוג

 ץֶָאידֲע םיִעְָ ליִפשמ = הָהְו נע ועמי
 :רָֹנְכְב ּוניקלאל ּורָמַז הָדֹותְּב הָוהיִל ּונֲעי
 רַמִמ ץֶרָאְל ןיִכַּמַה םיִבֲעַּבוםִימַׁש הָּסַכְמה*

 :יריִצָח םיִרָה ַחיִמַצִמַה
 :ּואָרָקִי רֶׁשֲא ברע יֵנְבַל ּהָמֲחַל הָמָהְבִל ןָתֹונפ

 :הָצְרי ׁשיִאָה יקושבדאל  ץּפָחְ םיפַה תֶרּובְנִב אליי
 :יְִסַחְל םיִלָחְיְמַהדתֶא ויִאְרְיתֶא הָוהְי הָצוריי

 :ןויצ ףיהלַא יִלָלַה  הָוהְיְתֶא םלָשּוְְי יִחְּבְשייי
 :ךּבְרקְּב נב ךרּב ּיָבְעְׁש יִחיִרְּב קזח-יכי
 :ְעיִּבׂשִי םיִטַח בֶלֲח | םוָלָׁש ךקּובְנ-םֶשַהי<
 ְרָבד רי הָרַהְמירֲע ץֶרָא ֹותָרְמַא חלשה 5

' Ps 146, 4 *° 11166 263 | ל-* 1160 ּודְבָאְו ; 6 Hie |לכ"-+$ r0 <68| 
Ps 147, 1° 6+ aiveire TOV kUpiovy = הּיּלְלַה | | b prps iam: | => 6 דש ew 

  pr 6ףגשש ףסטע66מ = הָואָנ ּוניַהלאַל? | 8 63-םֶרָאָה תדבעל בָשַעְוג
vel sim exc | 12 6 11% + ּהָיּולְלַה 6 Hie 5 novum ps inchoant. 
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 דול הֶלֵהְּתי 5

 :דַעְו םֶלעְל ֹךֶמׁש הָכְרְבִאו למה יִהֹלֲא ְךְמַמרֲא ₪
 :דָעְנ םִלועְל ךְמַש הלה ְךכרַבֲא םילָכְּי בו

 :רקח ןיא לדג דֶאָמ לֶלְהְמּו הוה לח
 :ּודיגי ְיָתֹרּובְנּו ףישעמ חֵּבְׁשִי רודל רפ+ ה
 :'הָחיִשַא ךיִתאָלְפנ "יִרְבִדְו "ךָדוה דֹוָבְּכ רַרֲהיפ ₪
 :הָּנֶרַפְסַא ָּךיִתולְדְגּו ּורמאי ְּיָתֹואְרֹונ ודע 0)
 ונגר ֹדְתקְְַו ועיִּבִי ְךְבּוט-יבר רכק ₪
 :דָסָח- לדג םִיֿפַא ְּךֶרָא הָנהְי םּוָחַרְו ןח (ח)
 :ויׁשֲעמלְּלע ויָמֲחַרו  לפל הָוהְי-בוטפ (ט)

 :הָכּכְרְבִי ְיִנִסֲחו  ףישְעמ"לָּכ הָוהְי וויי ₪
 :ּורֵּבדִי ָךְתְרּובְנּו ּורָמאי ּךַתּוכְלַמ דֹובָּכז ס
 ורתובקמ רֶדֲה דּובְּ ויָתרְּבנ יםָרָאָ נבל יוהי (ל)

T7107. 4" 

 | ימה לבל ףקח 6 לבל הוה דמוסי+ ()
 :ותְעְּב סֶלְכֶאתֶא םָהָלןִתּונ הָּתַאְו ּורָבׂשְְךָלֲא לָכְיניע ש)
 :ןוָצְר יִתְדלַכְל עיִּבְׂשַמּו  'ּדָרָי תֶא חַתופ6 ₪
 :ויִשעְמ"לֶכּב דיִסָחְו ויָכְרּדלָכּב הָוהְי קיצה ₪
 :תַמָאָב ּוהָאְרְקִי רֶׁשֲא לַכָל ויֵארְק"לכל הָוהְי בֹורָקצ ק)
 :םעישווו עֿמְׁשי םֶתָעְוש-תֶּאְו השעי ויִאְרְיּוצְרִיפ (ר
 :דיִמָשִי םיִעָשְרַהלּ תֶאְו ויִבַהֶאדלּכ יתֶא הָוהְיי רמוש29 (ש)
 ושדק םש רֶׁשְּב-לכ ּךֵרָביִו יִּפ"רַּבַרְי הוהְי תלַהְתִיי (ת)

 :ידַעְ םלועל
 הָיּלְלַהו 6

 :הָוהְי"תֶא יִשְפַנ יִלְלַה
 :יִדֹועּב יקלאל הָרּמֹוא ייַחּב הָוהְי הָלְלַהַא

 Ps 145, x fit dl | 5 ** 1 ?ףךִרַדַה דובָּכ | * 1 6 6 ּורָּבַדִי | < 6 ּוחיִשְו 1 4 |
 6 א ףיִתולַדְּג יו ףיִתולדְנּו, 0 תוז 155 6038 ףתלדנו | 7 *1 6 6 "בר (בל) |

prלָּבַל  =( uévovaw11 ףֶתְקדְצְו | 8 א לוד 0 דלָדְגּו | 9 6 זס< טחס £ * 
 לָּכְלַכְמְלְ | זז Hie ּףֶתרּובְנּו | ז2 == 1? םֶדֶאְל | * 68 ֶתְרּובְג 116 ד ךָתֹרּובְ |
 < 6 Hie 3 ףָתּוכְלַמ | 13 ins 6 1MS 6 Hie 3 דיִסָחְ ויָרְבְּד"לְכְב הוהי ןְמָאְ()

cf 10427 | 66 RN | * mlt MSS 6 Hieושֲעַמיִלְכִּב | 15/61 6 6  
2r °° add; nonnהוהי |  velתֶא  ft dl | 9 ₪ dl n | 20 ** dlְּךיִדָי | 18  
 155 + ּהָיּולְלַה םָלֹוע דעו הָּתַעַמ הי ךֶרֶבְנ ּונְחַנֲאַו 66 8



 1020 םילהת 143,11 —144,15

 :יִשָפַנ הָרָצִמ איִצֹוּת ויֶּדְתְקַהַצְּב יִנַיַחְּת יהָוהְי ָךְמַש-ןִעָמְליי
 יִשָפַנ יֵרְרֹצ"לַּכ ָתְדבַאַהְו יֵבְיה תִיִמְצַּת ףִּדְסַחְבּויי

 בע נָא יֵּכ
 ודל 4

 ירּוצ והוהְי ָךּורּב
 :הָמֲחְלַמַל יֵתֹועַּבְצַא | בֶרָקַל יִדָי דמלְמַה
 יל יֵטְלַפְמו יִּבנִׂשִמ יֵתְדּוצְמּו ייְָסַח*

 ;יִתָחַת 'ימֲע ידָדּורָה יִתיִסָח ובו יננמ
 ּוהֵבְׁשֲחְּתַו שונא" ןָּב ּוהֲעָדַּתַו םֶדָאדהַמ היה

 :רבוע ל וימי הָמּד לבה אי
 :ּוָשַעְיַו םיִרָהְּב עג דֶרֵתְו ּךיִמָש-טַה הָוהְיַפ
 :םַמָהְתּו ְיֵפַח חלש םַציִפְתּו קָרב קרב
 יִנָּב דיִמ" םיָּבַר םִיָמִמ לינָליִצַהְו ינצּפי םוְרָמִמ 'ִּיִָי חֶלֶש

 רָב :רֶקֶש ןיִמָי םָניִמיְו אָוָשרֶּבִד םֶהיִּפ רֶׁשֲא*
 ְָל"הָרמַא רוש לָבְְּב ל הָריִשְא ׁשֶדָח ריש םיִהלֶאי
 יןףבע דִוָּדתֶא הָצוּפַה םיִכְלִמִל הָעּושִּת ןתונהיי

 רֶבְניִנָּב ךיִמ יּגְליִצַהְו יֵנֵצַּפיי :'הָעְר בֶרָתַמ
 רש ןיִמָי נימי אויר םֶהיִּפ רשא

 'םֶהיִרְועְנִּב םיִלָדִנמ םיִעָטְִּכו 'ּוניִנָב ירָשַאיי
 :לָכִיַה תיִנְבִּת תּובְטְחְמ תיָזְכ 'ּוניִתונְּ
 ןנלָא ןּמ םיָקיִפָמ םיִאָלְמ ונְָזְמי

 :ּוניִתְּוְחְּב תובְּבְרַמ תֹופיִלַאמ 'ּונגואצ

 :ּוניתבחרּב הָחְוצ ןיִאְו 'תאצוי ןיאְו ץֶרֶפ ןיא' םיִלָּבְסִמ 'וניפולאי+
 :ויָהלֲא הָוהְיַש םָעָה יִרָשא ול הָכְּבַש םֶעָה יִרָשַאיי

rr * fit dl | ל 6 ₪ JNA conjg; dl? | Ps 144, 2* prps יִנְסִח, יִעְלַס יִקְוֲח | 
b-b cf 18,3; יל <4MSS |  VזגS ,דֵדֹרָה :MS ;הָדֹורָה cf 1848 || %1 c compl 
MSs A Hie 36 Dy cf 1848 | > pc 3155 iִּתַחִת ץel = יִּתְחִּת 0 ויָתְחַת | 
3 nonn MSS 5 ןבו | 5 2MSS 6MSS3 Dn cf 18,10 | 7 * pl MSS Vrs 

  dl ft unum vb vell nT cf 18,7 | 5 ₪5 6 11 | 8ftdlףי | ל

cf זז | זס * 115 35 ףדְבע | ל trsp + 6 6 | 12 * prb dl | * 6355 םֶהיִנְּב | 
 םֶהיֵתֹונְּב | 13 * 655% םֶהִי-- " | 5 26 MSS 6 63קזק5 םתֹנּרֲעַּב <
prps ;ּונינוזזמ | ל 1 ונָנאצ 63755 ut supra | 14 * 65355 ut supra | 

 . fit crrpל
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 :הָכְפְת הָרָעְמַב ֹוִֹיָהְּב דָוְְל ליִכשִמי 2
 :ןְּגְַתֶא הָוהְילֶא ילוק  קָעְזָא הָנהְו"לֶא לוקי
 :דיִגַא ויָנָפל יִתָרָצ יָחיִׂש ויָנָפְל ּךפְׁשִא
 יִתָביִתְב ָתְעְָי הָּתַאְו יור ויֵלָע ףַּפַעְתַהְּב+

 :יָל חּכ ֵּנְממ ךלהא ּוו"חרֲאְּב
 ריכמ יָליִאְו הֵאָרּוְיִמְנ טיבה

 :יׁשְפַנְל שרוד ןיִא יֵנָמִמ סֹוָנָמ דַבָא
 יִפְחַמ הָּתַא "יִּתְרַמֲא | הָנהְו לא יִּתְקעז

 :"םייחה ץֶרֲאַּב יִקְלֲח
 דָא יִתֹוָלַדיּכ ֵֹתנְר-לָאו הָביֵׁשְקַהז

 :יֵּנּמִמ ּוצְמֲא יִּכ .יִפְדְרַמ יִנְליִצַה
 ּךמֶשתֶא תוָוהְל יׁשְפנורנסַמַמ הָאיצוה5
 :יִלָע לג יִּכ  םיקיִדַצ ּורָּתְבִי יֿב

 ְָּתָקדְב ל רומי 3
 ינִָּע ָּךַתְכַמַאְּב  ינּונחת"לֶא הָנינַאה | יִתְלִּפִת עֿפְׁשו הָנהְי
 :יָח"לָב ְּךיֵנָפִל קּדצײאְל יִּכ .ףּבְבַעְתֶא טְּפְׁשִמְב אֹוָבָּת"לַאְו*
 םיִכְׁשֲחַמְב יִנביִשוְה יִתַיַח ץֶרֲאָל אָּבִּד יִשְפַנו ביוא ףדְר יִּ

 5 ר 1 . .

 סלע יתמל | = = יב םמותשי יות  יקור יל ףטעתתו+
 :חחושא ךיִדְנ הָשעָמְּב יְלעַּפלִכְב יִתיְגָה םֶדָקִמויםיִמְיּתְרכ
 :הָלְס . ל הָפֲעֶראַכויִׁשְפנ  ףילא יי יּתָשְרַּפ
 יחּור הָתְלְּכי .הָוהְיויִננְע רה

 | רוב יִדְרְניַע יִּתְלַשְמִנְו יֵנמִמ נפ רתְסַתִלא
 יִתְחְמְב ָךְב"ריכ .ףִּדְסחורקּבב ינָעיִמָשַה

 :יׁשְפַנ יִתאָשְנ ףיֶלַאיכ - ךקא ירד יֵגַעיִדוה
 :יִתְסַכ ָךיִלַא הָוהְיויִבְיְאִמ יֵנְליִּצַהפ
 יִהולָא הָּתַא-יִּכ ְנוצְר תושעלויִגְָמַל

 :רוָשיִמ ץֶרָאּב יִנָחְנּת הָבּוט חור
 Ps 142, 4 65 יִתְביִתְנ | 5 קמ 1 הֹאָרְו; a לאמָש | 6 * 8% 61 | ל ₪ vמ

add 6 Thr 3,6? |יִּכ | 5 143, 1 5 ָּךְתְרְמָאְּב | 2 5 אָבִּת | 3  exc | 8 prps 

nonn MSS 6 Hie ‘YR | 6 plףיִלְעַּפ | *  nonn MSS Vrs5 * 3 הוהי | ל  
Hie protectus sum = NO;ָח, oיnאָּב | ץ 20155 5+-יִּכ | 9 115 ' MSS 

 prps ייִתיִכְס יִתיָּכִח !ve יִתיּוק  יִּתְסַנ | זס תסממ MSS חַראְּב, ק ךֶרֶָרַּב = ב
*65 



  I140,7—I41,r0םילהת 1018

 :הָלָס יִלּותָש םיִשְקְמ לָגעמידנָל 'תָׁשְר ּושְרֶפ יםיִלְבֲחַו
 :ינּונֲחַּת לוק הוי הָנינאַה הָּתַא ילֲא הָוהיִל יִּתְרְמָאְד
 :קָׁשְנ םִויְּב יֵׁשאֹרְל הֶתוכס יִתָעּושְי זֶע יָנֹדֲא הָוהְי
 קֿפִּת-לַא יֹוִמֲמְז עַשְר ייואמ הָוהְי ןּתְּת"לַאפ
 :מוַּפכִי ומיִתְפָש למע יֵּבַמִמ "שארפ :"הָלָס "ומור
 :ּומּוקְידּב יתורמהמְּב ים יׁשֲאְּ םיִלָמְג םֶהיִלְע מימיו
 :יתפֲחְדַמִל וגּוצי עֶר יסַמֲה-שיִא ץֶרָאּב ןוָכז לַּב ןושל שיאו

 :יִניִבָא טֿפְשַמ .יִגָע ןיִב הָוהְי הָׂשֲעיייִכ יתד
 :ְינְפתֶא םיִרָשְי ּוכׁשִי ְּךַמְׁשְל ודי םיקידצ ְךָאיײ

 דִוָּדְל רֹומְזַמי 1

 :ְּךְלאְרְקְּב 'ילוק הָניֲאַה יל יהֶשּוח ףיִתאְרְק היה
 :בֶרֲעתַחְנִמ יפפ תַאְׂשִמ נפל תר יִתָלּפִּ ןוּבַתִ
 :יִתְפָש לּפילע 'הָרצנ .יִפְל יהָרְמַׁש הָוהְי הָתיִש
 עׁשרְּבו תולְלע לָלּועְתַהְל עֶרוירָבָדְלויִּבלהטַּת-לַא

 :יםֶהיִמַעְנַמְּב םַתָלָאלַבּו ןוָאיִלעפ םיֵשיֵאיתֶא
 ישאר רנָלַא 'שאר ןָמַׁש יֵנחיִכוְ ירָסַחוקיזצ יֵנֲמְלֲה
 :'םֶהיִתועְר יתִָפְתּו רועי
 :ּומַעָב יִּכ יֹלְמַא ּועָמָשְו םָהיֵטְפְׂש עלָסדידיב ּוטְמְשַנ
 :לֹואְׁש יִפָל "ּונימָצַע ּורְזְפִנ ץֶרָאְּב 'עקבו 'חלפ יומי
 :יִשְּפַנ רעֶת"לַא יִתיסָח הָכְּב יָניֵע יָנדא הָֹהיְּיָלֲא כ
 יא - ה יל ושקי יחפ יִדיִמ יִנְרְמְשפ

  | * 1 frt recte; trsp , | 7 dlc 5 | g * VarSםיִלָבְנּו sקזק * 6
ND, 6 ard %ד eriOvutac סט || 5 6z bp]; 1 ? ibמr רָשַא | > 6 wh rore 
twwedow; 1? ּומיִרָי לַא | 4 >6* 5; 1 ? יִלָע c 276; prb trsp + || ro * . 

atbtidiv, Hie convivarum eorum || ©6 00 ו  prb crrp;םָשאר | ל  

 מּּפַכי ס ֹומיֵּפַכי; pps ֹומָּלַכי, al ֹומָֹוכ יִהְי | זז 5 א ֹוטיִמ, 0 Vr וטומי\ 5

trsp , | *" 5פַת ' Bieשא יִלָחְ | < 6  prb c 6 Hie116 || ל-ל 1  cfר!  prb 

prpsל  | frta 6 2 trsp3 סַמָח;  éorevguévws || 12 516 6 Hieתורוהמב ₪ 606:  

 תַחָּפ מל || 13 *1 6 (Q etpl MSS nT || ל prb vb exc | Ps 14r,1°6 הָביִׁשְקַה |
prps ?|| oucץAéל 6 יִנּונֲחּת לוק || 3 * 1 5+ הָרמַׁש | * 1 6% הֶרָצְנ | 4 * 6 6%  

mlt MSS NJ) || 9-5 crrp |ְתאַנָׂש | < 23155 םהימיענמב | 5 8 | ל 8 עָשְר || <  

 vs 6 crrp | 7 * cmp | « 8 9 | < 6 עקב, 5 עקבי | 5 6/1553 6 6
 00דשצ | 8 pc MSS םיָהלֶא | 9 * prps Dino, cf 5 jactatorum | Plc 6 'מָמּו |

kard uovag eiui; 2 Hie $ 6 a conig.5 םֶהיֵרֹמְכַמְב |? 6  ro ° sic 6 Hie; 
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 :ָךגה לואְׁש הָעיִעַאְו הָּתֶא םֵׁש םִימָׁש קָפָא-םַא*
 :םִי תיִרָחְאְּב הָנְּכָשֶא רַחָשיִפְנכ אָׂשֲא
 ְביִמְי יגֹוֲחאָתְו יֵנֲחְנַת ָךְדָי םֶש-םּנ
 :יִנדְעְב ירא הָלְילְו יינָפּוׁשְי ךָשָחְדַא רמאויי
 :יהָרּואָּכ הָכיִׁשֲחַכי ריִאָי םויָּכ הָלֵילְו ךממ ְּךיִׁשְחיאְל ןשח-םני

 :ימא ןְטבְּב יִנָּכְסִּת יִתיִלכ ָתיִנָק הָּתַאְדיִב
 ידישעמ םיִאָלְפָנ ייל תֹואָרֹונ יִּ לע: דוא

 :ידֶאָמ תעדי* יִשָפַנְו
 תֹויִּתְחַתְּב יִּתְמּקְר רֶתְסַב יִתיִׂשְע-ירְׁשֲא ָךְּמִמ יִמְצָע דחְכְנְהאְלי5
 :ץֶרָא] ּובֲתָּכִ םלכ ל ְרפְסדלעֶו ךיניע אר ויַמלְגפ

 :"םֶהָּב דָחֶא יאָלְו ּורֲצִ 'םיָמי
 :םֶהיִשאָר ּומַצַע הָמ לא ךיער ּורקידהמ לרגל

 מע יָרועְנ יתציקה ןוּבְי לוח ראי
 :ייּגָמ 'ּורּוָס םיִמָד יׁשְנֲאָו עָשְרהֶלָא לֶטָקְּתיםָאפ
 :'ִךיִרֶע אָוָׁשִל 'אּוָשְנ .הָמזִמִל 'ךּורְמי רשאי

 :טֶטיקְתֶא 'ּךיִמְמוקְתְבּו אָנֶשֶאו הָוהְי ךיֶאְנַשְמדאוְלַהְיי
 :יל ּויָה םיֿבֲאָל םיִתאַנְׂש הָאְנְׂש תיִלְכַּת*
 :יפערׂש עדו יִנָגְחְּב בבל ענו לא יִנְרָקָח
 :'םלוע רָב יִנֲחְנּו יִּב יציר" הָאְרּוי
 :רורל רוָמָזמ נמלי 140

 :יִנָרָצְנִּת םיִסָמֲח ׁשיִאַמ עֶר םֶדָאַמ הָוהְי ינצלחי

 :תומָחלִמ רג םוי"ָּכ .בֶלְּב תר ּובְשַח רשאי
 :הָלָס .ומיִתָפָש תַחַּת בּושכע תמֲח ׁשֶחָנ"ֹומָּכ םֶנושל ּונְנָש
 יִנרָצְנת םיִסָמֲח שיִאְמ עָשְר ידיו הָוהְי יִגְרְמֶש
 יל חפוםיִאְגּונְמְמ< :רָמָעְּפ תותר ּובָשָח רשא

 9 68 יִפָנָכ | זס + 1 יִנָחְקְת | זז * קזל ג יִנָּכּושי | * קזפפ רגְסי || ז2 ** pזל
 ?dl | 14 °° al | ל 6 Hie 5 תיִלְּפִנ | == 1? ןָאַמ ּתַעַדְי | 15 * זק רֶׁשֲאַּכ |

lc6 ּובְתּכִי | < 09% 5 ולו  et conjgל 61? |16°1? מוחל || וה םרַט  

 Vrs א | " 5 םֶהַמ | rg. 6 Hie כ prb 1 6 6MSS ּורָס 61 ּורְסי
 cf 5 | © pl Mss יִּנָמִמ | 20 * 09% pl Mss ףּורָמאי ; קזפ 1 6 ₪ ורמי |

crrp; nonn MSS6 אושנ | © MSS2 ואש; MSS NW] frt recte; prps5  

 ךידע (ףיֶדֲע צ₪ ידע; קז ףֶמְש | 21 * pצמ 61 | ל 1 6 4155 'קְתָמְבּו; 25
éavouiat, Hie dolus, 5 mendaciun,בצע; 6  'pnpi | 24° dl? | > nonn MSS 

rsp :.140, 3 קזקפ ּורָנִי | 5  Psן? הָבָקַע | < זא15 רֹוׁשיִמ |  
Biblia. 65 



 1016 םילהת 1397—137,7

 םֶכׁשרְי םּוָי תַא = םֹודֲא יֵגְבלְו הוי רַכָזי
 :ּהָּב דֹוָסְיַה דע ּורֲעוּורע םיִרַמׂאָה

 ִָּיםְלשיָׁש יִרָשַא" יהָדּורְׁשַה לָבָּביתַּב*
 :ּונָכְתָלֹמָנַש ףלּומנ-תֶא
 :עלָפַה"לֶא ךילְלעתֶא ץֿפנְו וָחאּיִׁשוירְׁשַאפ

 וידוָדְלי 8

 ָָרִזא םיִהְלֲא דֵגָנ יִבְלילְכְב יֵּתְדוִא
 יִךֶתְמִאלַעְו" ךרסחילע מתא הָדואְו ךׁשְדָק לכיהדלָא הָוחְּתְשָאי

 :'ָּךַתְרְמִא ְּךְמַׁש-לָּכ"לע* תְלּדְנַהיִ
 וו :זָע יִשְפִנְב יֵנֿבַהְרּת יֵננעַּתִנ יִתַאְרְק םוְְּב

 הוה

 יכְרדּב ּוריִשְיַו5 :ְּיִפייִרְמֲא מש יִכ ץֶרָאיְִלמדלָּכ הוהְי גוי
 קתְרמִמ ַּֿבָנְו הָאְרִי לָּפָשְו הָוהְי םָריֹיְּכ :הָוהְי דָבְּכ לודָנ יב

 :יעֶדַי]
 ינֲיִׁשותְויָרָי חָלְׁשִת יביא יףִא לע" יִנְִָּת הָרְצ בֶרְָּבוְּךלַאדַאל

 :ָךְיִמְיְ
 :ףֶרְתלַא ףידי ישעמ םֶגעְל סח הָוהְי יֵדעֿב רָמְגִי הזה
 רֹומְזמ דָוְדְל ַחצַנְמַכי 9

 :עָרּתַו ינפרקַח הָוהְי
 :קוחְרִמ 'יערֶל הָּתְנּב יִמּוקְו יִּתְבִש ָּתְעַדְי יהָּתַא*
 :הָּתְנכְסַה יִכָרְּדִלָכְו תיְרז יִעָבִרְו יִחְָא
 :ּהָכְב ָתְעְי הֹוהְי ןה יִנושְלַּב הָלִמ ןָא יי
 :הָכֲפּכ יִלָע תֶׁשֲּתַו יֵנָּתְרצ יםָדָקְו רוחי
 :ּהָל לכואהאל הַּבְָשֹג יֵּנמִמ 'תעד יהי
 :חַרְבָא ךיִנֶּפִמ הָנֶאְו ףחורמ ךְלִא הָנָא

7 ₪ 81 | 8 * 5586 ATT || ל trsp ante תב et dl > ? | 5 138, *< A 

Sexta || ל ins 6 nonn MSS et Vrs הוהי | 2 *5 frt dl | ל7ל crrp; 6 Hie 

  | 3 prb rrp; 6ְּףָתָרְמֲא ! veםש + מש: כז[ ּזימַׁש, 1 41 ְךֶמַׁש 555
roluwpHgeig ue; ‘A Hie dilatabis (a INV), 5 muliiplicasté (a (הבר | 4 fit 

al | 6° a1? | * pr pֶיַיד 2:1? ערי cf Hi 34,24, aly) | 7 = nonn MSS לע ףא 
2MSS om N; trsp ? AN ante apa et dl ךֵלֵא Dg | ? nonn MSS ידי | 
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 :ְְּסַת םֶכֹועְל יִּכ םִיָמַה"לע ץֶרֶאָה עָקְורְל
 :ְּּדסַח םֶלועְל יִּכ םיִלֹדָּג םיִרוא הֵׂשֲעְלד
 :ָּרְסַח םֶלֹועְל יִּכ םויּב תָלׁשְמָמְל ׁשֶמְׁשַהתֶא*
 :וְסַח םֶועְל יִּכ הָלְְלַּב 'תֹולְׁשְמָמְל יםיִבְבֹוכְו ַרָיַהתֶאפ
 :וְּסַח םֶלועְל יִּכ .םֶהיִרוְכְבִּב םירָצִמ הָּכַמְליִ
 :וְּסַח םֶלֹוֲעְל יִּכ .םֶכוְמ לֵאָרְׂשִי איני
 :וְּסח םֶכּועְל יִּכ .הָיּוטְנ ַעּוָרְזְּו הָקְוִח דביי
 :וְּסַח םֶכּועְל יִּכ  םיָרָזְנַל ףוסדסי ךֶונְלי
 :וְדסַח םֶלועְל יִּכ ֹוָכֹותְּב לֵאָרְׂשִי ריִבָעָהְויי
 :וְּסַח םֶלועל יִּכ ףּוסםִיְבי ֹוליֵחְו הָעְרַּפ רעניפ
 :וּדסח .םלועל יִּכ רֵּבְדַּמַּב ומע ךילֹומְלפ
 :וְּסַח םלועל יב םיִלד םיִבָלַמ הָּכַמְלּוז

 :וִחסח ליעל כ .םיִריִּא םיִכָלִמ גרי
 :וְִּסַח םֶלֹועְל יִכ יִרֹמֲאָה ּךָלַמ ןוחיִסָליפ
 :ְְּסִח םֶכועְל יִּכ ןֵשְַּה ּךָלַמ גועְלּוי
 :וְּדְסַח םָלֹועְל יִּכ .הָלֲחנְל םצרא ןַתְנְוי
 וְּדְסַח םֶלּועְל כ ודבע לֶאְרְשיל הֶלָחְנ <>
 :ּוּדסַח םלועל יב בל רכז נלְפְשְּבׁש:

 :ודסח םלועל יּכ וניר ונקי
 :וּדְסַח םֶכֹועְל יִּכ רֵׂשְּב"לֶכְל םֶחָל ןתְנ5

 :ָֹדְסַח םֶלועְל יִּכ םִיָמָשַה לֵאָל ּודוה6
 :ןויצדתַא ּונָרָכָזְּב ּוניִכְּבְדִּ ּונְבָשָי םֶש לָבָּבותֹורֲהנ לעיי 7

 :ּוניִתורְנַּכ ּוניִלָּת ּהָכֹותְּב םיבָרעדלַע*
 הָחְמָש 'ּוניִלָלותְו ריִשיִרְבּד וניבוש ּונּוְלַאְש ו םָש יג

 :ןויצ רישמ ּונָל ּוריש

 :רָכנ תַמְרַא לע הָוהָיריִׁשתֶא רישג יא
 :יִניִמְי חְָּׁשִת .םֶלְשּוְי ךַתְכָשָאדַא5
 יִכְרֶכְִא אָלְא לִּכְחְלּויִנּושָל בדת

 :יִתָחְמְש שאָר לע םֶלָשּוְודתֶא הָלָעַא אָלַא
 ַפ 5 ₪ ₪ | ל Vrs תֶלָשִמַמְ | 15 75 frtdl, vel ּוליָחְ | 17 prps Dia || 2ז +

hemistich exc cf 135,11 0 Ps 137, 6+ דול | 3 58 --ל- | ל prps וניללוש 
vel ּונילְלוה | 5 6 Hie NOWR; prps שָחְכִּת 
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 ו הָי ּולְלַה 5
 :הָוהְי יַד ללה הָוהְי םשתֶא ּולְלַה

 :םיענ יב ay רמז . הוה במדי 4
 :ותָלנָס לֵאָרׂשי הָי ול רְֶּב בקעוהיב+
 :םיִהלֲאדלְּכִמ ּוניִנדַאְו הָוהי לוני ייִּתָעַדָי יִנֲא יב

 :תוְמהתלכְוםיִּב ץֶרָאְבּו םִימׁשּב הָשָע הוה ץָתירׁשֲאk ל"
 תּוריאַצֹומ הָשָע רַמָּמִל םיִקְרּב ץֶרֲאה הָצְקִמ םיִאְׂשְנ הָלֲעמ
 :יָתֹורְצֹואַמ | :הָמַהְּב"דע םִוָאַמ םִיָרְצִמ יֵרֹוכְּב הָּכִהׁש
 :ויָדְבע"לֶכְבּו הֹערפְּב םִיָרצמ יִכֵֹותְּב םיִתָפֹמְו תָתֹואוחַלְׁשי
 :םימּוצע םיִכָלְמ גרֶהְו םִיָּבַר םִיוג הָּכִהַׁשִס
 ןְׁשְּבַה ךְלִמ גועל יִרמָאָה ףלמו ןוחיסליי

 :ןעַנְּ תוכְלִממ לבל

 :ומע לֵאָרְׂשִִל הָלֲחֹֿב הָלֲחַנ םֶצְרֲא ןַתָנְויי
 :רְדְוירְרל רכז הָנהְי םֶכּועְל ְךֶמַׁש הוה
 :םָחָנְתִי ויָדְבַע"לַעו ָֹמע הָוהְי ןיִדְנְכיּצ
 :םָדָא וי הָשָעְמ | בֶהָזְו ףָסָּכ םיוגה יבצע
 ּרָאָרו אָלְו םֶהָל םיְגיע ורבי אָלְו םֶָלהַפי
 :ָהיְִּב חּוְרישְיְיִא ףא ּוניזאי אָלְו םֶהָל םִינָזֶאז
 :ָהְּב תעּב-רׁשֲא לָּכ םֶהיֵׁשע ּוָהְי םֶהּמְּבי*
 :הָוהְיתֶא ּוכְרּב ןֹוַהֲא תיִּב הָוהְיתֶא ּוכְרַּב לֵאָרְׂשִי תיביפ
 :הָוהְידתֶא ּוכְרְּב הוהְי יִאְרִי הָוהְידתֶא ּוכְרּ וולה תִיב>ס
 םלׁשּורְ ןכש ןיִצִמו הָנהְי ָךּורָבִי

 :היוללַה
 :ְֹּדְסַח םַלֹועְל יִּכ בֹוָטיֵּכ הָוהיִל וךוהי 6

 :ֹודְסַח םֶלועְל יִּ .םיִתלֲאָה יהלאל ודה

 :ודסח םלּועְל יּכ  םיִנדַאַה יגדאל ודה
 :ודסח םֶכֹועְל יּכ דל 'תֹוָלדְג תפְלְּפַנ השעל+
 :ּוְסַח םֶלּעְל יִּכ הָנּובְתְּב םִימָׁשַה השעל5

Jer 10,13; 51,16לכו |7  Sebלבבי;  Ps 135, 5 *° frt crrp | 6 nonn MSS 

 אצויו | 9 1? יִכּותְּב 15 4MSS | (c jod compag) 6 116 ישעָמ | 17 5
pn, | 2r 6 ante 136,1 | Ps 136, 4 °° prb unum vb dl.6 1156  
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 :בְקְעַי ריבָאל תֹנָכְׁשִמ הנהיל םֹוקְמ אָצְמָא-דעפ
 :רעֶייֵדְׂשְּב ָהּונאָצִמ הָתָרְּפֲאְב ָהּוָנעַמְׁש"הגהפ
 :וילנַ םֶרהל הוֲחתְׁשנ יָתּונְכְׁשִמְל הָאֹוְבנִל

 נע וראו התא ָתְחּוְמל הָוהְי המק
 ונגר ְךָיִסֲחְ יקָדְצּושְּבְלִי ְךיִנֲהכל
 :ףחישמ רי ינפ בָשָת לא 'דְרְבע יָד רובעי

 לאס תיִׁשֲא מב יֶרְפִמ

 מלא וז יתד יִתְִּבוינְב משיאי '
 ְָליאַּפַכִל ּובְׁשִי  דעדידע םֶהיֵנְּבמנ

 :ול בֵׁשֹומְל הוא ןיצְּב הָוהְי רָחְביְכי
 :ָהיִתְוא יִּכ בשא הפ  דעדידע יָתָחּונְמ"תאָזי
 םָחָכ עיִּגְשַא ָהיֵֹוְבֲא רבא ךְרְּב דיי
 נרי ןגב ָהיִליסחְו עי ׁשיּבְלַא ָהיִנַהְכְו
 :יִחיִׁשְמִל רג יִּתְכְרֶע ךֶגְרָל ןֶרְק יִמְצַאוםׁשיז
 :ורָזִנ ץיִצָ ויֶלָעְו תֶשְב ׁשיְָּלַא ויבוא

 דול תולעַמַה רישי 3
 :דַחי-םַּנ םיִחַא תֶבָש םיִעָנ"הַמּו בוט-המ הָגַה
 ןְקוַה-לע דרי שארָהדלַעו בוטה ןַמְׁשכי

 :ויָתודַמ יפ"לע דרש ןְרַהאדְקְז
 וע יררהדלע ריש ןומרחְלטְּ

 סלעב יםייַח הָכָרּבַה-תֶאי הָוהְי הנצוםָׁש יֵּ

 תולעפה רישי 4
 הָוהְי יֵדְבַעדלּכ הָוהְי-תֶא ּוכְרּבו הָּגַה
 :'תולילּב יהוהדתיבְּב" םיִדָמְעֶה
 :הוהיזתֶא ּוכְרָבּו שֶדְק םֶכְדְיואְש

 :ץֶרֶאְו םִָמָׁש השע ןַצִמ הוה ָךכְרָבְי

6 1 MSS 2מ 6,4 ְךָחּוגְלC 8 | הָדָשְּב | 9 * 2Ch 6,41 הָעּושת || * pb praem 
 מ6,4 vז בזטב ּוחְמָשִי | 10 201 6 ,42 + םיִהלֲא הוהי || זז קזמ  cf 16; 2Chןנר

exc || 12 6 DT) | 15 prps יי | 18 6 Hie S$ יִרְזָנ | Ps 133,  <5 
&MSS Hie 6 || 2 lfrt TW || 3 °° unum vb frt dl | Ps 134, 1%56)6%%4-( 

 . ft vb excס0פ] cf 135,2 | * 6 Hie c 2 ;8ּניָהלֲא תיִּב תּורָצַחְּב
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 םֶתֹוֵנעַמְל ּוכיִרֲאַה .םיִשְרְח ושר יִּבַג- לע
 :םיִעְׁשְר תובע ץַצק קיִרצ הוה
 :ןויצ יִאְנָש לכ  רוָחֶפ ּונפִיְו ושב 5
 :ישבָי 'ףלָש תַמְדְקָש" *תוננ ריִצֲחַּכ ּויָהי
 :רַמַעְמ וְנְצְחְו רָצוק וָּפַכ אלמ לש
 םכילא הָוהי"תַּכְרִּב םיְבְעה ומ אלו

 :הָוהְי םֶשָּב םָּכְתֶא ּונְכְרִּב
 תולעּמַה רישי 0

 ילוקָב הָעְמַׁש יָנֹוא* :הָנהְי ךיִתאְרְק םיִקמעִמִמ
 :ינּונחת לוקְל תובָשק ףיִנְזֶא הָנָיְהְּ
 :דמַעְי יִמ יָנֹדֲא יהָנרָמְׁשִּת תָֹגֹוע-םֲא
 :אַרְוִת ןעמְל | הָחיִלְסַה ָךְּמַעְיכי
 יוְָבְרלְו יִׁשְפַנ יהָתּוק הוהְי יִתיִנק

 :ירקּבל םיִרְמְשי רקבל םיִרָמָשִמ "יָנדאַל יִׁשְּפַנֿכ :יִּתְלֲחֹוה
 :תּוְרְפ מע הֵּבְרַהְו דָסֲתַה הָוהְיְדםַעְדיִּכ הָוהְיְדלֶא לֶאְרשי ילָחְיל

 :ויתונוע למ לֶאְרְשְתֶא הָּפִי אּוהְו
 דול תולעמה רישי 131

 יניע ּומְרְדאָלְו יּבל הבג"אלו הוה
 :יִּנַמַמ תֹוָאָלּפַנְבּו תֹולדָנְּבויּתְכַלהאָלְו
 יילֲע לֵמָנַּכי מא ילע למ יׁשְפֹנ יִּתְמַֿמּודְוו יִתיוְש אלמא
 :יׁשפנ| :םֶלועדדעו הָתעֿמ הָוהולא לֵאָרְׂשִי לֲחַי

 תולעמה ריִשי 92
 :ֹותֹונֲעדלְּכ תֶא  דֶוָדָל הָוהְידרוכְ
 :בקעי ריבאל רכב הוהיל עֶּבׁש רֶׁשֲא*

 :יעּוצְי ׂשֶרֲע-לע הכֲעאסָא יי לָהָאּב אבא
 :הָמּונְּת יִּפַעְפַעְל ייל תָנָׁש ןָּתֶא-בַא

avxéva(s) (pro dxoivoug?) ||םֶתֹונֲעַמְל 9 םֶתיִנ-- | 4 6  Ps 120, 3 KE 

 6° nonn MSS nia || ל-ל זס 1 ףּשִת םדקש; 41 ףלַח תַמְדְקַָש | פל ₪ |
 Ps r30,2 dl | 3 * >1115, 5 ₪ | ל pl Mss הוהי | 4 gus £0 )(אָרֹוּת =)

trsp :5 ְּרְבְרִל  Plprbe ga2%, ז ₪4 ארית;1 4 | 1*5? יתינק |  Hieהֶרות,  

Ps 13r,לחי 6( 3*6 |  b=» prb dl | 7 prpsהוהיל |  GE'S | 6 * mlt MSS6  
r >6MSS Hie || 2 * nonn MSS 6 ;יִּתַמַמורְו ft unum vb dl | ל-ל dl? | 5-ל 5 

 תש.  | 4 ml: MSSד 6 ֹותָונע , || Ps 132ילע למְגִּת דע



1 2 PSALMI ןסזז 

 תילְעִמַה רישי 6

 :םיִמָלְחְּכ ּוניִיָה ןויצ תָבישתֶא הָוהְי בּושְּ
 הָּגַר ּונְנֹוׁשְלּו ּוניִּפ קוחׂש אָלָמִי זַא

 :הָלֶאדםַע תֹושעל הֹוהְי ליִּדְנַה םיוגב ּוְרְמאְי זָא

 :םיִחַמְש ּוניִיָה ּונָמִע תֹוׂשֲעַל הָוהְי ליִדְנַה
 :בֶנֶּגַּב םיָקיִפַאַּכ יּונָתוְבְׁש-תֶא הָוהְי "הבּוש+

 :ּורָצְִי הָּנְרִּב הָעָמְדְּב םיִעְרוַה
 עֶרנהיְׁשמ אשבי ּהכָבּוּדלי ולה"

 :ויָתֹמְלַא אָקנ הגב אָבְיְדאָב
 יהֶמלָשל תולעמה רישי 7

 לב וינוב' ּוְלָמַע אָוָש תִיֿב הָּנְבְידאְלו הנהידםא
 :רמוש דקָשואוָש ריֵערֲמְׁשִידאְל הָוהידסִא

 תֶבָשיִרַחֶאְמ םּוק יִמיִּבְשַמ םֶכָל אש
 :אָנש הייל ןֶתַי ןֶּב םיִבְצַעָה סח יִלְכָא

 :ןָמָּבַה יָרְּפ ָכָש .םיָנְּב הָוהְי תלחנ הגה
 :םיִרּועְּנַה יִנְּב ןַּכ רֹוְבִנ-דִיְּב םִיִּצֲחָּכי
 םֶהַה ותָפָשַאדתֶא אָלָמ רֶׁשֲא ירָבָנַה ישא
 :רַעָשְּב םיִביואתֶא רבי ףשבידאל
 תולעמה רישי 8

 :יָכְָדְּב ךְלהָה  הָנהְו אַרְוְּכ יֵרְׁשֲא
 :ךל בֹוטְו ישא לכאת יּכ ךיִפַּכ עני
 ךַתיּב יִתְכְריְּב הר ןפְגְכיִּבִתְשָא

 :ִּנֶחְלָשָל ביִּבָס םיִתיַז יִלְתְשּכ ְּךינְּ
 :הָוהְי אָרְי רָבָנ ךרְבְי ןב"יִכ הגה
 :ךייח יִמְו לכ םָכְׁשּורְי בּוטְּב הֶאְרְּו ןויפמ הוהְי כרבי
 :לָאָרְׂשִי-לע םולש : ףְְבָל םִיְגְבְהַאְרּו

 תולעמה רישי 9

 :לֶאְרְשַי אָנְ רמאְי יָרּועְּגִמ יִנּוְרְרַצ תּבַר
 :יל ּולְכיאְל םּנ יֶרּועּנִמ יִנָּרָרְצ תַבַר>

Q3 ₪5 01 | 72? בש | ל א ּונֲתּובש,  | alתיִבָש |[ 2  Ps 126, 1] prb 

Hieּונַתיִבְׁש | 6 קל 1 ףשמ | םפ 127, ד :>6 | < 6855 םינזב | 2 6  
frt crrp; prps6 ושיִבָי || ©  GXוייל | 3 65רֵכָש | 5 >6 | ל ₪41 שבי 6  

(cf 6( | Ps 128, 2 <6 | 4 <6 Hie S.ובר  



Iolo םילהת 122 5 

 ָדְּב םוְלָש אָּג-הְרְּבדַא יערו יח ו עס

 < תולעֿפ מה ריש 3

 :םִָמְׁשּב יִבָשַה  יניעְתַא יִתאׂשנ ףילא
 םָהיְִוְרִא לא םיִדָבֲע יִניִעְכ הּגַהְ

 יָת ָךְידלֶא ּהָחְּפִׁש

 גוב געב ב3-יכ נגח .הָיהְי נח
 :"םיִנויִאְגְל זוּבַה יםיִּננַאְׁשַה גלה ונשפ ָּלהֶעְבְש תבר

 דול תולעמה רישי 4
 :לֵאָרְׂשִי אָנְ-רַמאְי ּונָכ הָיָהָש הָוהְי לול
 םָרָא ונולע םּוקְּב ּונָל הָיָהְׁש הָוהְי אלול

 ּונָּב םֶפִא תורָחְב ּונּועְלְּב םִָיַח יָא
 :ּונׁשפנ-לע רבע הָלְחֹנ ּונּופָטְׁש םִימַה יזא+
 :םיִנודיִּזַה םִימַה ונָשַפְנלַע רבע יא
 :םֶהיִּגְשל הרט ּונָנָתְנ אל הוהְי ורב
 םישקו* חָּפִמ למ רֹוּפִצְכ ּונֵׁשְפנל

 : ּונְלְמנ ּונֶחְנַאו רג חַּפַהי

 :ץֶרָאְו םִמָש השע הָוהְי םֵׁשְּב נר
 תולעמה רישי 5

 טומידאל ןויצְדרַהְּכ הָוהיּב םיִתְטְּבַה
 ּהָל ביִבְס םיִרָה םלָׁשּורְיי :יבשי םֶלועָל

 :םלוע-דעָו הָתַעְמ ומעל ביִבָס הָוהְיַ
 םיקידצה לָרוּג לע 'עָשְרֶה טְבש 'ַחּונָי אָל יב

 :םֶהיִדָי הָתָלְעְּב ו 'םיקידצַה ּוחְלָשְואָל ןַעַמָל
 :לֵאָרְׂשִ\ | ּםֶתּובְלְּב םיִרְשיִלְו םיִבּוטל הָוהְי הָביִטיַהְ
 "לע סולש ןֶוֶאה ילעְפתא הוהְי םֶכיִלוי םֶתֹולְקְלִקעםיִטַּמַהו

frt dl cfg || Ps 123, 2 °° dl? velvb exc | 3 dl? | 4 °° 6 6 6%8  

lIKcVrs ||ל ₪ םיִנֹויֲאַנְל 0 םיֶנֹוְי יֵאְנְל;  | frt dl (Var)דס 600מטססס;  

trsp , | 7 °° fit dl, vel4 0% 61 (= פ) | 6  Ps 124, 1 >3MSS 2 =! Hie | vs 
etl QW; alטזמי  vb exc | Ps 125, 1 °° nonn MSS $ 3; trsp frt : post 

in 2 | 2 6X Hie frt recte 6 1 conig | 3° Al? | 1ּוריִּכ ' etםלועְל, : etןויצ  
prb 6 6 J) | > 3MSS (6)Z($) pW | 55+ 41 | 5 = ft dl. 

Trד  



1 20,2--1 7 PSALMI 9זסס 

 :הָיִמְר "ןושֶלִמ רֶקָשתַפָשִמ ישְפַנ הָליִצַה "הָוהְיי
 :הימר "ושל ּךָל 'ףיסיזהמו דל ףןְתִי-הַמּצ

 :םיִמָתְר ילָחְג םע םיֶנּנְׁש רוּבנ יִעָח
 יִדָשָמ יִּתְרְנְיַּכ ילד הָיוְא5

 :רָדָק ילָהֶא"םע יִּתנְַׁשי
 .:םולָש אנוש םע יִשפַנ הָל"הְנבְׁש תּבַרפ
 :הָמֲחְלַמַל * הַּמַה רבא "יִכְו םולשיִנָאל
 תולַעָמל ריש 1

 :יִרָזְע אָבָי ןיִאַמ  םיִרָהָהְלֶא יניע אָשֶא
 :ץֶרֶאָו םִיַמָׁש השע הָוהְי םעַמ יִרְוֲע>
 :ךֶרְמש םּני-ילֲא ולנר טומל ןַּדלַא

 :לֶאָרְׂשִי רמוש ןשי אָלְו םּונָידאל הגה
 ְָניִמָי דיהלע "ל הוה יִָּרְמְׂש הָנהְי
 :הָכיָּב חְְיְו הָנָּכִײאְל שָמָשַה םֶמּוי
 ְָׁשְפניתֶא רמשי עֶר"לְִּמ ָךְרֶמְשְו הָוהְי
 :םָלֹוע"דעֶו הָתַעִמ אובו ְךְתאַּצירְמְׁשִי הוה

 דול תולעמַה ריִשי 2

 :ףלג הוהְי תיִּב יל םיֶרְמֵאְב יִּתְחַמְש
 :םַקְשּוִי יָדירְעְׁשִּב וניל ּויָה תודָמְע
 :וָּדחִי יהָלהְרְּבְחְשי ריִעָּכ הָיּונְּבַה םֶלָשּוְֶי
 הָידיִטְבְש םיִמְבָׁש לע םשָש

 :הָנהְי םשל תודוהל לַארְׂשל תּוְרֲע
 :ידְוָּד תיִבְל תֹואָחַּכ טּפְׁשִמְל תֹואְסִכ ּובְׁשִיּו הָמָש יִב5
 יּיְבֲהַא לש םֶלָשּור םולש ילַאש5
 :ךיָתונְמְרִאְּב הָולָש יח םולָש-יהְיל

rms qo, 6ר ןושְלמ | * 635 | 3 * 6 116 ןּפָי | * ' Ps r20, 2 * dl; al dl 
 Hie qD | < ןושל | 5 *1? תָשְק יכשמ | ל עט e1 2 Varץ ,? exc קזס ךשמ יתרנ|

pl MSS8 | ל  <IMS Hie2< יכו MSS,8 $ יִאְנוש | ל ג ו MSS 6 Hie6  

 הָּמַהְו | Ps 21, ז 8 ירוע | 3 * קו 5 יגר | * פ1 3155 6 Hie $ לֶאְו |
 5 * 6 Hie ףרָמְׁשִי | <? ֶָלֶצְו צף ףל לצי 618 || 6 prps חרקו | 8 = 41 |
 Ps 122, ד >21155 SA 116 6 | 8 יִלְגר | ל 1? 6 6* יִרַעָשְּב |36
 Hie % ff ןג6זסא| 001% = הת vel הל הֶרְבָחָש | 4 פק , 6 ? " תדע) ||

 | ל הָוְלָשְו | ל :5 ךיִלָהא =  61 | 6°6 koi evOnvia(v) roteצל 1 4 5
7a et 76 fit trsp. 



 1008 םילהת 119,152 —120,1

 (ר)

 (ש)

 (ת)

 :םֶתְדַסְי םֶכּועְל יִּכ ףיתלעמ יִּתְעַרְי םדָי*
 :יִּתָחָכְׁש אָל ְּךֲתָרֹותיִּכ יֵנָצְלַו ייְנְע"הָאְריצ
 :יִניח ָּךְתָרְמֲאל ינָכָאנּו יביר הבריא
 שרד אָל ףיקִיִכ הָעּוׁשְי םיִעָשְרִמ קוָחָר5
 :יניח ףךיִטְּפָשַמְּכ הָנהְיוםיבר יִמְחְריא
 :יִתיִטְנ אָל ְּךיִתֹוְרעמ יִבָצְו יפדְר םיִּבַרי
 :ּורָמָׁש אֵל ְךְתָרִמַא רשא הָטְטוקְתֶאְנ םיִדָנְב יִתיִמְרי
 :יִנָיַח ה היה ּתְבָהֶא ןיניקפ יק הָאָריפ

 = בל ד ףירכדמו םגח רגופדר םיִרָשי
 :בָר לֶלָש 'אַצֹומּכ יִדֲתְרְמַאזלע יכֹנָא ששי
 :יִּתְבָהֶש ּךְתָרֹוּת הָבַעַתִאְו יִתאנָש רֶקָשי
 :ךקדצ יֵטְּפְׁשִמ לע ְּךיֶתְלַלַה םויַּב עַבָשי<
 :לושְכִמ מל ןיִאְו ךֶתְרּות ֵבָהָׂאְל בָר םולָשי5
 :יִתיֵׂשָע ףיִתוְצַמּו הָוהְי ךְתְעושיל יִּתְרבשי<
 :דָאְמ סָבָהֶאְנ ךיִתיע יִשְפַג הָרְמָשי
 רג יכְרְּדלכ יִּכ ךיתדעו ףיִרּוקפ יּתְרְמְשי
 :'ינגיבה יֵתְָבְְּכ הָוהְי נפל יִתָנַר בָרְִתי
 ie דר פל יִתָּנֲחִת אֹובָּת זס

 קר ו ףיָתֹוִמ לכ יִכ ַּתְרְמִא ינושל עו
 :יתְָחְב ְּךידּוקִפ כ יֵנָרועְלְךְיייִהְּת ל
 :יֵעׁשֲעש ְתָרֹותְו הָוהְי ְךְתָעּוׁשיִל יִּתְבֲאָת זו
 :ייָנרְזְעַי יַמּפְׁשִמּו ָךָכְלַהְתּו יׁשְפנ"יִחָת זפ
 :יִתְָבְׁש אָל ךיָתוצִמ יִּכ בע שב ידֵבֲא הֵׂשָּכ יִתיֵעָּתיז6
 תולעִמה רישי 0

 :יִגֲעיו יִתאְרְק יל הָתָרָאַּב הָוהְילֶא
 152 5 ךֶתּודְע | 156 םסתמ MSS 6*** ךֶטפ- | 157 5ףתודעמ || 158 6
 ךיִתרַמִא | 160 * ml: MSS © min || ל nonn MSS 68 יִטְּפָשִמ | 16:  ףיִרְבְּדִמּו

cf 28 12,30 || 163 sic05 ְּךְרָבְּדִמּו | 162 * זס\155 6 ְּךיֶתֹרְמֲא | ל 1 איִצומְּב  
fit dl | 69 * 5166 6 יִּתְבַהֶא | 107 5 ְּףָתּודֲע | 168  || MSS Edd ‘Nl8;  

trsp 171 et 172 || 172 pc MSS5 'דַּב | ל 5 יניַח | צץס 51155 6 5 'אָּב || 171 58  
 6 ְּךיָתֹרְמֲא | 175 * וו M55 ְךיֶטָפְׁשִמּו; 5 ףְסַפָשִמ | * 5 יִנְרֶזְעי | 6 6 0-8

conig.יִתיִעְְב  
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 ְָתְרּות ורפה הוהיִכ תּוָשָעְל תַעי=
 :זָּפִמּו בֶהְזמ ְּיָתֹוָצמ יִּתְבַהֲא ןב"לעיײז
 :יִתאָגְש רָקְׁש ַרֲא"לְּכ 'יִתְרשְו ילָכ יֵדָּקּפלְכ' לעיל
 :יִשָפַנ םתָרְּצִנ ןפדלע ּךיָתֹודֲע תֹוָָלְפייפ
 :םיִיָתְּפ "ןיִבַמ 'ריִאָי 'ףךיָרְבְּד יחַתַּפ יי
 :יִתְבֲאְי ְךיָתֹוצַמְל יִּכ הָפָאְׁשֲאְו יִּתְרעֶפ"יָ יו
 ְָמׁש יבָהְאְל טּפְׁשַמכ יִנְְחְו יִלֲא"הָנְּפ יי
 זןְָא"לְכ יֵּטְלְׁשַּת-לַא ףֶתְלְמאּב ןֵבָה יַמְעְּבי
 :ףיִּוקפ הרְמְׁשִאְו םָדֶא קָׁשְעַמ יֵנֵדְיי
 :ףיקְמתַא יֵנֵרמכו ְָכעְּב רֶאָה ְּךיֶנְפי5
 :ִֶתְרות ּוְרְמְשְאל לע יָניע ּודְרָי םימ"יִגְלַפיפ
 :ךיִטְּפָשַמ רָשְיְו הָוהְי הָתַא קיצה
 :דָאָמ הָנּומָאְו ףיתדע קֵרָצ ָתיוצי*
 וד + :יָרצ יִּריֵרְבד ּוִחְכָׁשיּכ "יִתְאְנק יֵנְתָתַמִציפ

 ּהָבֲהֲא ּדבעְו דאָמ ָּךִתָרְמֲא הָפּורָצי

 :יִעָשְעָש ךיִתוְצִמ ינּוָאְצִמ קֹוצָמּוהְרַצופ
 :הָיְחֶאְו יִנְגיִבַה םֶלֹועְל ךיִתְודע קָדָצייי
 :הָרְעֶא ףיקח הוי יִנגָע בֶללָכְב יִתאָרָקי
 :ךיִתדְע הָרְמְשֶאְו ינעישוה ףיִתאָרְקיי
 :ּתְלָחְי יֵיִרָבְל העּושאְו יףָשָּגב יּתְמְבקי
 :ָךַּתְרְמַאְּב חישָל תוְרְמְשִא יניע ומדי
 :יִנָיַח 'ִֶּמֶפָשָמְּב יהָנהְי ְסחְכ הָעְמְש יִלוקפ
 :ּוקחְר ְךְתָרֹוּתִמ הָמז יִפדְר וברק
 :תָמָא ְּךיָתֹוִצַמלָכְו הָוהְי הָּתַא בָֹרָקיי

 126 ל IMS Hie || 128 == 16 6 Hie< יִדּוקּפדלָכְל צו 'ִפְל | * 1 זז יִּתְרׁשיְװ
 130 * 5 Hie 0: )Nת(; 8 חֵַתַּפ | * 8 ךרבּד | = 3 רַאָה | 5 16 8 ןֵבָה|
 133 16MSS 6 'אָּכ || 137 pc MSS 6 Hie jy— | 138 Hie 865 (ף)ֶתּודע |

ft 43139 * 6י ְּךָתֶאְנִק < 69,זס || * מוז 3155 5 ףרבד || 144 3 ךְתּודע | 145  
 146 זק | 146 5 ףֶתּודע | 147 * קזקS שב | * א ףיִרְבְרל 0 116 56 ְְּרָבַל |
 148 nonn MSS 6 Hie ךיִתְר-- || 149 *° 6S trsp; 9MSS " ‘na | ל 5

 3 ךיִטְּפָשְמְּב | 150 1 6 122155 65 Hie 5 פדר.



 1006 םילהת 125—119,98

 7 ב)

©) 

₪) 

 :יָל"איַה םֶכועְל יִּכ ְּךָתוִַמ ינֲמְּכחְּת יביא
 :יִל הָחיׂש ְּךיִתֹוָרע יִּכ יִּתְלַּכְׂשִה יֵדָמלְמ"לְּבמפפ
 :יִּתְרָצְנ ְּךיָדּקְפ יִּכ ןְגֹוּבְתֶא םיִנָקְנִמוס
 :ִּךִרְבִּד רָמְשֶא ןעמְל יִלְגר יִתאָלְּכ עֶר חַראדלָּכַמ וז

 יִנָתְרַּה האי יִתְרְסְאל ףיִטּפָשִממי<
 :יִפְל שכדמ ְךתרְמַא יִּכְחָל ּוָצְלְמְּג-הַמ
 :רֶקָש חַרא-לְּכי יִתאַגְׂש ןפדלע ןֶנובְתַא ךיָּוקְּפמי
 :יֵתָביִתְנְל רואו יֶּדָרְבְד "יִלְגְרְלדְרבי5
 :ףקדצ יֵטּפְׁשִמ רמשְל הָמיקַאְו יתְעַבְׁשנֿ
 :ִֶּרְבְדַכ יִנָיַח הוהְי דאְמ דע יָתְיָנֲענ יז
 :יִנָדָמל ךיֵטפְׁשִמּו הָוהְי אָנהַצְר יִּפ תֹוָבְדנו
 :יִּתֲחָכְׁש אל ְךְתָרותָו דיִמָת יּפַכְב יׁשְפַנופ
 :יִתיִעָת אל ךיֵּוקּפִמּו יל חַּפ םיִעְׁשְר ּונָתְב וס
 :הַּמַה בל ןוׂשׂשיּכ םלועל ףיִתודע יּתְלֲחְנ וז

 :בקע םָלֹועְל יקח תושעל יב יִתיִטְני
 :יִּתְבָהְא ךְתָרֹותְו יִתאְגָש םיְִּעַס יי
 :יּתְלֲחְיְךרָבְרל הָּתִא יּכנָמּו יָרָתְסיצ
 :יָהלֲא תָוְצִמ הראו םיִעָרָמ יֵנָמִמ רוסי,
 :יִרְבְׂשִמ יִנְׁשיִבְּת-לַאְו הָיִחְאְו ָךְתַרַמּאְכ יִנָכְמסי5
 :דיָמְת חב הָעָשֶאְו הָעָשְואְו יֵנֵדֲעְס וז
 :'םַתיִמְרִּת רֶקָשיִּכ ךיקחמ יםיגוש-לָּ תילי
 :ףיִתַַע יִּתְבַהָא ןכל ץֶרָא-יִעָשרְילָכ ּתַּבָשַה םיִניִס ייפ
 :יִתְאַרָי ָךיִטָּפָשִמִמּו יִרָשְב ָךִּדִחַּפִמ רָמְסּיפ
 :יקשעל יִנֲתיֵּנַּת-לּב קֶדָצְו טַּפְׁשִמ יִתיִשָעְויי

 :םיִז ינָקׁשעיילַא בול ףדבע ברע
 :ךֶקְדצ תַרְמֲאלּוְףתעּוׁשיִל וכ יניעײצ
 :יִנדְמַל ףיקחו ףּוְסַחָכ ָךְֶבע-םע השעי*+
 :ףיִתדַע הָעְדֲאְו יִנְניִבֲה יִנָאךִהבעו 5

 98 1 ft 6 115 ָּךֶתֶוצִמ | 99 5 ךְתּודע | זס: 1 MSS טמפ ְּךיֶרָבְּד |
 :03 555 686 ףיִתרַמָא | +05 * 115 65 ילגרל | ל קו א ְּךיֶרָבְד | < 5
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119,707 PSALMI 

 :ייִּתְעְׁשעַׁש ְּךְתָרוּת יא םָּבַל יבָלֲחַּכ שפָטזפ
 :ךיקַח דַמְלֶא ןעמל יִתיגִעדיִכ יל-בוזי
 :ףָסָכְו בַהָז יפלאמ ְיּפדתַרֹות יל-בומזפ
 ;ָךיִתוָצִמ הָדָמְלֶאְו יִנָניִבַה יִנּוְנְנוְכיו יָנּושָע ד ְךיָדדפ

 :יִּתְלַחְ רב יִּכ וחֲמְׂשְִו יִנּוָאְרִי ףיאְרְי

 ינתיִּגע הָנּומֲאו מפ קֶריכ הָוהְי יִתְעְי
 ְָבעֶל ָּךָתָרְמאְּכ ינמחנל דס אָנהיַהְי
 :יעשעש ףתְרות-יכ הָיחֶאו ףימְ יִנּוָאביזל
 :יִרְקפְּב תיִׂשָא יא יִנּותְוע רֶקׁשיִּכ םיִדז ושבו
 | :יתדע ועְרַיַו ךיִאְרִי יל ובּושילפ
 :שוָבָא אָל ןַעַמְל ְּךיִקֲחְּב םיִמָת בלדה
 :ִתְלְָ ףרברל ישפנ ּךְתְעּושָתל התל

 :יִנמחְִת יִתָמ רמאל ְָּתָרְמַאל יניע לכ
 :יִּתְחְבְש אָל יקח רֹוָמיִקְּב דאָנְכ יִתיוָהְִכ
 :טָּפָשִמ יִפְדְרְב הָׂשעַּת יִתְמ ףְרְבַעְיִמְו הָמַּכ
 :ִַּתְרּוְתַּכ אָל רֶׁשֲא תוָחיַש םיִָז ִלורָכי
 :יִנֶרְז יֵנּפָדְר רש הָנּומֲא ךיִתוצִמְלֶּכ
 יד יּתְבְזַעְראָל ינאו ץֶרָאְב יִנּולְּכ טעְמְּבל
 = ּףיִפ תָרֲע הָרְמֶשָאְו יניח סח
 :םִיָמָשּב בָצַּנ ףֶרָבד הָוהְי םֶלועְל
 :דֶמָעְתַו 'ץֶרֶא תוכי יִָתָנּומֲא רו רפי
 :ְיָרְבע 'לָּבַה יִּכ םווה' יוָדְמַע ְּךיֶמְפְשִמְלי
 :ייְנֲעְב יִּתְרְבֲא זָא יִעָשַעְש ףֶתֶרּות ילול*
 :יִנָתיִיֲח םֶּבִדיּכ ְףָדָקַפ חָכְׁשֲא-אְל םֶלּועְל
 :יּתְׁשרד ףיךוקפ יָּכ יֵנָעיׁשוה יִנָאְל
 :ןֶנּבְתֶא ְךיִתֹרע ינְֵּבַאל םיִעָשְר ווק יל
 :דָאְמ ךָתָנצִמ הָבָחְר ץֶח יִתיִאָר הָלְכָּתְילְכְל

 :יִתָתיִׂש איה םּויָה-לָּכ ךֶתְרות יִּתְבַהָאדהָמל (מ)
e¢ cognoscent | ° plץס * 115 6 65 בֶלָחָּכ | " קז יִעשעש || 4 * 355  

 MSS 6 ףירְבדל | 75 116 ףט-- | 79 X ועדי, 0 קו 5 6 116 3 יעדיו 10 |
 81 6-241 ףיִר-- | 85 nonn MSS ‘na | 86 >8 | go * קש ! ִּתְרַמַא | ל 1
 ? ץֶרֶאְב הָנְנֹוּכ | ףז ** 6 דמע ףטפשמל | ** פופ יֵלְְּלַכְמ ּוָה | 95 3

 ףתּודע | 96 Var? pr yp; al הָכאָלְמ.



 4 םילהת 69—119,42
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 הב רֵבָד יפרח הָגעֶאְו

 הע סלל יָת הָרְמשאו
 :יּתְׁשְָדְךיֶדּקפ יִּכ הָבָחְרָב הָבְלַהְתֶאְו
 :ׁשֹוְבֲא אָלְו םיִָלָמ דג ְּיִתֹדֲעְב הָרבַראופ
 :יִּתְבֲהֲא רׁשֲא ךיֶתוצְמְּב עשעֶּתְׁשָאְווד
 :ךיִקְתְב הָחיִׂשֲאְו ֵּתְבַהָא רֶׁשֲאי ְיָתֹוצַמלָא יפכ אָׂשֲאופ
 :יִנָתְלַחי רשא לע ְּךְדְבַעְל רָבְּדרֶכְזפ
 :יִנְתיחָךְתָרְמֲא יכ עב יִתָמֲחִ תאזפ
 :יִתיִמְנ אל צ ְךְתָרוּתַמ ידָאְמְידע" יינציִלַה םיִדָז פי
 :םֶחְגִתֶאְו הוה םלועמ ךיַמָפִׁשִמ יִּתְרַבְז 52

 ָּתְרּוְ יזע םיִעְְׁרַמ יֵנְתָחא הָפָעְלז
 :יָרוגְמ תיֵבְּב יִקְח יָליָה תֹורמָ
 ְָתְרוִת הָרְמֶשֶמְו הָנהְי ְךֶמׁש הָלילב יתר
 :יִּתְרְצְנ יד יִּכ יִל"הָתְיָה תאו
 יַד רַמְׁשל יִּתְרֿמֲא הוה יְִלָחְ
 :ִַּתְרְמאּכ גַת בֶללָכְב ְךיָנפ יִתִילַח
 :ךיִתדעדלַא יֵלְנר הָביֵׁשֲאְו יִכְרִד יִּתְבַׁשֲח
 :ְיֵתֹוצִמ רֿמְִׁל יִּתְהָמְהַמִתִה אלְ יִתְשַחְ
 :יִּתְחְכָש אל ךְתֶרו ינוע םיִעְׁשְר יֵלְבֲּפ
 :ףקדצ יִּפָשַמ לע ךל תֹוָדֹוהְל םּוקֶא הָליל-תוצַח"

 ְיָּוקּפ יִרְמְשלּ ףּוארְו רשַאדלָכְל נָא רָת
 :יִנדְמַל ףיקח ץֶרָאָה הֶאָלִמ הָוהְי סח
 :ָךֶרְבְדַּכ הָוהי ָךְְּבַעְדםַע ְתיִשָע בוט
 :יִּתְנַמָאַה lel בכ ִנדְמל תַעָדָו םעט בּוט%

 = יקח רנדל ביטַמּו הּתַאבוְמ
 :יִדּוקַּפ רצֶאו יבָלְלָכְּ ינַא םיִדֵז רקש יל למ

42 * 6 Hie 3 יפרח | * קו MSS 65 ְףיֶרָבְדִּב | 43 ** 61 6 | ל ml: MSS 
 ְיֵטָּפְׁשִמְל | 47 6+ דאָמ | 48 == קזמ 41; 4 ףיִלַא קז 'צָמְ"לֶא | 49 9*6 ְּךיִרָבְּד
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dl | 69 = prb dl. rbךיִרְּבְרִּכ | 66 ק 



119,16—4I PSALMI 1003 

 :ךֶרָבִד חֶכֶשֶא אָל עֶׁשְעַּתְׁשָא ּףיִתְקֶחְּב

 בד הָרְמְׁשִאְוהיחָא בערל לָמָגי
 :ְֲתְוִּתִמ תֹואָלְפַנ הָטיְּבַאו יעלי
 ְיָתֹוְצַמ יֵנָמִמ רֵּתְסּת-לַא ץֶרָאְב יָכֹנֲא ךגיפ
 :תַעזלָבְב ְּףיֵמּפְׁשִמ"לֶא הָבאַתְל יִשְפַנ הָסְרָנ>>
 :ְיָתֹוָצְמִמ םיגשה 'םיִרּורַא יםיָכָז ְתְרעֶג =
 :יִּתְרְצְנ ךיִתְדְע יִּכ 'זּוְבְו הּפְרָח ילָעִמ יל
 :ףיקְחְּב חיִשְי ףּרבַע ּורָבְִ יִּב םירָש ּוֵכָׁשָי םנ
 | "ָתָצַע יִשְנַא יעָשְעש ְּיִתֹרע-םניי

 :ףְרֶבְּכ ינו יִשְפַנ רפָעָל הָקְבָב< (ד)
 :ףיקח ינְדְמל ינּגְעְתַו יתרפס יכְרְד
 :ףיִתוואָלְפְנְּב הָחיִשֶפְו ינגיבַה ךירּוקפדְךֶרדיז
 :רְבְרּכ ינמיק הָנּותִמ יִשְפַנ הָפְלָב
 :יִנגִח ְךְתָרּותְו יִגַמִמ רֶפָה רֶקָש-ךִרֶד
 :יִתיִׁש ְיָמּפְׁשִמ יִּתְרָחְב הָנּומֲאְרָּר
 :ינְׁשיִבּת-לַא הוהְי ְךיתֹוְדֲעְב יִּתְקבְּ
 :יִּבל ביחְרת יִּכ ץּורָא ךיִתוָּבַמְְּרֶה
 :בקע הָּנְֶפַאְו יקח ְֵּרָּב הָוהְי יִנֲרֹוה
 :בֶל"לָכְב הָנָרְמְׁשֲאְו ףֶּתְרות הָרְצֶאְו יִנָניִבַה+
 :יִּתָּצְּפָח ובדיִּכ ךיַתוְצְמ ביִתְנַּב יִנֵכיֵרְדַה5

 :עצב"לא לֶאְו ךיִתֹוָרֲעלֲא בל" טה

 :יניח כלב אש תואר יניע רבה ה
 ְָתֲאְריִל רש ּךַתָרְמֲא ףדבעְל םָקֲח5
 :םיבוט יִטְּפְשִמ 'יִכ ייִּתְרְנְי רש יִתְפְרַח רעה 9
 :יִנַח ָתְתָקדְּב ךיהּוקפל יִּתְבֲאְּת הָּגַהי

 :ְַּתְרַמאַּכ ךֶתַעושְּת הָוהְי סח ינאי יי 0

3) Fanos 

 / ה)

  cfךיִרָבְד | 19 5 פע  | 17 16 MSS Vrsְךיִרְבְּד  MSS 68 Hieזlת 16

39,13 | 21 * 4MSS bq IMS 3 Dia | ל 63 116 6 WT conjg | 22°lc 

Vrs לג | ל prb 41 6 5 | 23 5 םיִעָשְר | 24 6 + 76 סואטושןגסדש cov | 25 pl 
MSS 6 ,ךיֶרָבְדִּכ 6 MSS ָרָבְדְּב | 28 ק1 2155 ְּךיֶרָבְדַּכ, 455 6 'דּב( | 
  7 cףיִכָרְדְּב,  | 37 1 MSSקזל 1יִתיִוֲא; 6 יִתיִשְנ אל | 321 ? הָצְרֶא 30
 = ְרְבְרְּב 6 3.25 | 38 ספ ףיִאַרִל | 30 >5 | ל > 116 | ד 6 255

 ףּרסמ ינָאביו
64* 



 1002 םילהת 119,15—118,18

 :יִנָנְתְנ אָל תֶוָמַלְו הי יֵּנֵרְסִי רפי
 :ּהָי הָדֹוא םָביאֹבֲא קָדְצדירעש לוח תָּפופ
 וב ּואְבַי םיקידצ הוהיִל רַעְׁשַה-הזי>

 :העושיל ה: יִנֲתיָנֲע יִּכ ךְדואיי
 :הָנּפ שארל הָּתְיָה םיִנֹוּבַה ּוסַאְמ ןַבָאיי

 :וניניִעּב תָלְפנ אוָה תאָז הָתְָה הָוהְי תַאַמ
 :וָב הָחְמְׂשַנְו הָליִנְנ הָוהְי הָשָע םויִהדהֶו

 :אָנ הָחיֵלְצַה הֶוהְי אָנֲא אָג הָעיִשּוְה הָוהְי נָא
 :הָוהְי תיִּבַמ םֶכּונְכְרַּב הָוהְי םֶשְּב אָבַה ורב
 ול יראו ּהָוהְיו לאל

 :ַחְּבְזִּמַה תונרק"דע יםיִתֹבעב ינחדּורְסא

 :ָךְמִמּוְרַא יהלָא : ָךֶדואְו הָתִא לא
 :ֹוְדְסַה םֶלֹועְל יִּכ בּוָטדיִּכ הוהיל ודוהלפ

 :הָוהְי תָרֹותְּב םיכְְהַה ּךָרָד"יִמיִמְת יִרָשַאי 9
 :ּוהּושְרְדַי בללָכְּב ויָתֹרֲע יִרָצְנ יִרָשַאְי
 :ּוכְלָה וויִכְרְדְּב הלוע ּוְלַעְפִדאל ףַא
 :דאְמ רמְׁשל ףיִדקְפ הָתיִּוַצ הָּתַא
 :ְיקֲח רמשל יֵכָרָ נכי יֵלֲחַא

 ףיָתֹוצמרָכילא יִיִבַהּב שבא א
 :ףקדצ יִטפָשמ יִדְמְלִּב בָבָל רֶשְיְּב וא
 :דָאָמ"דֲע יִנבְנעַּת"לַא רֶמְשֶא ְךיקֲח"תֶא

 ְדרָבְּכ רֿמְׁשִל וָחְרָא-תֶא רעגזהָכזי הָמַּבִפ (ב)
 יֵנֵגְשּת"לַא יפה יִּבָל-לָבַּבופ

 יקח רנדל הוה הָּתַא רש
 :ךיִפיַטְּפָשִמ לכ יִּתְרַפְס יִתָפֶשְּב
 :ןוהלָּכ ילַעָּכ *יִּתְשָש יִתודע ָךֶרָדְּביּ

 :ףיִתחְרֶא הָטיִּבַאְו הָחיֵׂשֲא ךיִדּוקפב5
cf 6 ‘A Hie 5 | 25 nonn MSS novumתאָלּפְנ  ft2: 1 ? יָנָהיֵּנע |  

Ps 119,םיִבְרַעַּבל |  vel5 | ל 1? גה | <  ps inchoant (al a 26) | 27 * \>1MS 
 8 trsp ? post רמשא | ף ק1 MSS ףךיִרְבְְּב IMS ָּףְרָבְדַּב זא5 ְּףיֵרָבְדַּב; Vצפ

 ךיִרָבְּד 586 כ | זז םספמ MSS 65 ףיִתרַמַא | 13 655 3 ףקדצ | 4 * 8 ל |
 ל 1 ₪ לעַמ 6+ 7.



116,16—I18,17 PSALMI IOooI 

 יהב יגה'יכ' הָוהְי הגאי
 רומל ַתַחִתַפ ּךַתְמַאְְְּב דע יִנָא
 :אָרְקֶא הָוהְי םֶשְבּו הָדֹוּת חבָו חאל
 :ומע"לָבָל אָגהַדְנֶ םלשא הול ירדני
 םֶלָשּורְ ייִבָבּותְּב = הוהְי תי תורְצַחְּביפ

 :יהנ"ולְלֲה
 :םיִּמֲאָה"ִלְּכ ּוהּוחְּבַׁש םִיֹג"לְּכ הָוהָייתֶא ּולְלַהי 7

 םֶלֹועְל הָוהְיתֶמָאְו ֹוְּסַחּוניִלע רֵבָנ יי
 :הי-וללה

 :ודְסח םִלֹועְל יִּכ בֹוטיָּכ הָוהיִל ּוךוהי 8

 :וְסַח םֶלעְל יִּכ" לֶאָרְׂשִי אָגירַמאְי
 :וְּדְסַח םֶכֹועְל יִּכ ןְרֲהָא-תיב אָניּורְמאְ
 :וְּסַח םֶלֹועְל יִּכ | הָוהְי יִאְר אָנהרְמאְי

 :הָי בָחְרְמַב יִגָנְע ּהָי יִתאָרָק רֹצַמֲה"ןמ
éםֶדֶא יל הׂשעיזהמ אָריִא אָל יל הָוהַי: 
 :יִאנְׂשְב הֶאְרֶא ינֲאֹו יָרְזֹעְּב יל הוהְיל

 :םָדֲאָּב חב היהיִּב תוסחל בוט
 :םיִביִדְנַּב ַחְטְּבִמ הָוהִיּב .תוסחל בוטפ

 :םלימא יִּכ הֹוהְי םֶשְּב יִנּוְבָבְס םִיג"לב וס
 :םליִמַא יִּכ הוהְי םֵׁשְ יִנּובְבְסםג יִנּוּבַס יי
 :םליִמַא יִּכ הָוהְי םָשּב 'םיצוק שאב כעד םיִרבְדָכ יִנּוָּבַסּי

 :יִנָרְוע הוה לָּפְבִל יֹנֵתיֵחְד הָחְד

 :הָעּושיל ילו הָי תרמה ניי
 םיקידצ ילָהֲאְּב הָעּושיְו הְָרולוָקיצ

 הֶשָע הוהְי ןימי יהָמַמּור הָיהְי ןיִמְייé :לִיָח הָשָע הוהְי ןיִמְי
 :יליח] :הָי ישעמ רפסאו הֶיָחֶאיִּכ תּומָאאָליל

16 °° prb crrp | ל <65 || rg * 1? יִכותַּב cf 1359 | ל >$, 6 ante 117,1 | 
Ps 117, 2>$, 6 ante 118,r | 05 זז8, 2 * 6 + תיִב 6[ זז5,9 | ל 6 2. 3.4+-יִּב 

  6 66 rAaruduov; av 5ּהָיְבַחְרַמַב,  | 5 sic 8 6 Hie 386, mlt MSS Eddבוט

nonn MSS nov ps inchoant | 6 63 + ירזעב cf 7 | זס prps םֶליִּפא | 12 * 6 

knpiov, kai 656600000 1 ft ;ּורָעָב גנוד prps post גָנְוד ins א יִּכ " םֵׁשּב' | 

 |  sic IMS et Vrsיִתיחְדִנ | 14 = יִתָרמוו  | 13 1 ft 6 6 Bieל 6 'קֶּב

16 5 6S+ me; Hie excelsa || °° frt 6 6MS5 dl | 17 mlt MSS הָשַעַמ . 
Biblia. 64 



  115,9—I16,1םילהת 1000

 :אּוָה םנְנָמּו םֶרֶזְע | הָוהיִּב 'חַטְּב לֵאָרְשִיל
 :אּוה םנְנָמּו םֶרֶזְע הָוהיִב ּוֵחָמִּב ןֹרָהֲא תב
 :ןְרֲהַא) | אה םֶנִנֶמּו םֶרָע הָוהיב ּוחְסַּב הָוהְי יִאְרִייי
 תיבת ְֹּרָבָי לָאָרְׂשִי תיִּב"תֶא דרבי רבי ּונָרְכְז הוה
 :םיִלדָנַהםע םיִּנָטְקַה הָנהְי יִאְִ ְֵּרבְיַ
 םָכיֵנְּב"לַעְו םֶכיַלַע / םֶכיִלַע הָנהְי ףסיי+

 :ץֶרָאְו םיִמָש השע הָוהִל םֶּתַא םיִכּורְּבי
 :םָדֶאיִנְבל ןֵתָנ ץֶרפָהְו הנהיל םימָש םִיָמְׁשַה 5
 :הָמּוד יֵדְרֹוחלַּכ אלו הָידּולְלַהְי םיִתַּמַה אלל

 םָלּוע-רעֶו הָּתעַמ הי ָרָּבנוונֲחנאויי
 :יהָנולְלַה

 :ינּנֲחּת 'יִלוק-תֶא  הָוהְיועַמְׁשוריְכ יִּתְבַהָאי 6
 :אָרְקַא יִמְָבּו .יֶל ָֹנְזָא הָמְהיְכ
 :אָצְמא ןונְָו הָרָצ יֵנָּאְצִמ לֹואְׁש יֵרָצִמּו תֶוָמייִלְבָחִיִנָּפְפַא
 :יִשְפַנ הָמָלִמ הוהְי הָּגֶא אָרְקֶא הָוהְיםַׁשְבּוצ

 :םֵחַרָמ ּוניֵהלאָו קיִּרצְו הָוהְי ןונח5
 :עישוהי ילו ית הָוהְי םִיאָתְּפ רמש%
 יכיל למ הוהְייְּכ יכיתּונְמַל יִׁשְפַ יבושל
 :יֵחָּדִמ "יִלְגְרדתֶא להעָמּדִמ יניע-תאי תֶוּמֿפ יִשָפַנ יִתְצְלַ יב

 :םייחק תוצְרַּ .הֶהְי נפל ךלהְתַא
 דָאְמ יִתיִנָע ינא רבא יִּכ יִּתְנַמָאָה יי
 :בוכ םֶדֲאָה"לְּכ יֶזְפָחְב יִּתְרַמֲא ינאי
 :יִלָע יִהָֹלּומְנַּת-לַּכ הָוהיִל ביִׁשֲא-הָמַ
 :אָרְקֶא הָוהְי םֵׁשְבּו אָשֶא תֹועּוׁשי-סוּיצ
 : ומעל אֹנ-הָדְננ םלָשא הוהיל יַרָדְניוּצ

 :יריִסֲחַל התה הָנהְי יגיב רי
 g 5 211155 65 praem N'3 cf 12 et 135,19 | ל 1 6 (S)6 חַטָּב | ס 8

Hie ante 116, 1 | 5 6,ל 6  | ina | 18 * 6+ oi Zavrecזז 16 68  | % 
(vel 71) |8 לוק  Hieמ 16 6 rbשי יִכ הוהי 'א | ? ק' alךיִּתְבַהַא,  sקזק * 

sicדצמ | 6  prps1? יי םַשְבּו | 3  gus 6 év Taig huépaig 00100 $ D3;2 2  
vel c3095 עלֲח | ל >8, 86 2  Hie1 קזס םיִאָתָּפ | 7 5 יִכָח-- (8) | 8 5 6  

novum ps 6 Hieיִלְגַר | 9 56,14 רואָּב | זס  $ Bieיניע | 6  var |° 6 Hie 

inchoant (19MSS v 12); 6 praem AAAnAouia; hic vs prb crrp | 31 ? 7 | 

 . ‘A Hie Ql | 14 75 6“° recte om, cf 18 | 15 1 fit ihnזז



11-88 PSALMI 999 

 :הי ּולְלַהי 3
 :'הָוהְי םֵׁשֹי-תֶא וללה הָוהְי *יִדְבַע ּולְלַה
 :םלועדדעו הָתַעַמ ְּךֶרבֶמ הָוהְי םֵׁש יהי
 :הָוהְי םש להט ואֹובְמ-דע ׁשֵמׁש-חַרְזְמִמ
 :וָדובְּכ סימה לע הָוהְיוםִיֹונ- לּכ-לע םֶרי

 ר םיְָׁש תיל ליפה
 :ןויְבָא םיָרְי תֹּפְׁשַאַמ לד רַּפְעַמ יִמיקְמז
 :וֶמַע "יִביִדָנ םַע 'םיָביֵדְג"םְעי *יִביִשּוֶהְל
 הָּחַמִׂש יםיִנְּבַהסָא תִיַֿבַה תֶרָקעויביִׁשֹומ

 :להיּולְלה
 :זעל םעָמ בקעי תיִּב םִיָרְצַּמִמ לֵאָרְׂשִי תאָצְּבי 4

 :יִתּולְׁשִמַמ לארי של הָדּוהְי הָתְיָה>

 :רוָאְל בפי ויה סו הֶאְר םיה
 :ןאָציִנְבּכ תֹועְבָג םיִליִאָכ ּוֵדָקָר םיִרָהָהּ
 :רֹוהֲאְל בָּקִת ןדריַה םוָנְת יִּכ םִיַה ְּךְל"המ
 :ןאָציִנְבִּכ תֹועָבָג םיִליִאָכ ּודְקְרִת םיִרָהָה
 :בקעְי הלָא ינָפלמ ץֶרֶא ילּוח ןורָא נפל
 :םִיָמֹונְנעַמְל ׁשיִמָלַח .םומדסנַא רּוצַה יִכְפְהַה

 "לע ְֶרֶסַח-לע דֹובָּכ ןֵּת ּךַמְׁשְלהיִּכ ּונ7"אל הוהְיוּונָכ אָלי 17
 ְַָּמַא :םֶהיִהְלַא אָנ"הָּיַא=םִיּגַה ּוָרְמאְי הָמָכ
 :הָׂשָע ץֵפֲחרֶׁשא לָּכ םִַמָׁשב ּוניקלאוג
 :םָרֶא יֵדְי השעמ בֵהָזְו ףֶסָּכ םֶהיֵבַצע
 ּוֶאָרי אָלְו םֶהָל םִיָיע ּורְִַּי אָלְו םֶהָכ"הַּ
 :ןּוחירָי אָלְו םָּהְל ףַא ּועֲמְׁשִי אָלְו םֶהָל םִיָנְזָאֿפ
 :םָנֹורְנַּב ּנְהידאְל ּוכְלַהְ אָלְו יםָהיֵלְגַר ןּושיִמי אלו יםֶהיִדְיז
 :םֶהְּב חַמּברֶׁשֲא לָּכ םֶהיִשע יְהִי םֶהומְּב

Ps ,זנב 1° 650 Hie Dy, EBp® agon|| ל-ל 6755 ומש || 6 = frt post sa 
trsp | 7 15 28 םיִקַמ | 8 * 8 Hie ֹוביִׁשֹוהְל || ל-ל >IMS 3; cf 1S 2,8 || * prps 

 םיִביִדְנ | 5 5 םִע |dft*9ה || ל 6 ante 114,1 | Ps 114, 7 Vrs 600\600מ
pl MSS 60 Hie $ 6 Ps 114 conjg || 1 mlt MSS Vrsדזף  coniremescit | Ps 

praem | | 4 6 Hie 5 rd eidwia tiv 60עשש cf 135,15 || 6 8 (135,172) q || 

7 6 Hie א61006 60000, 6906 6. = םֶהָל ut 6 
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 ומעל תַלׁשותּורּפפ (פ)
 ותיִרְּב םֶלעְל-הְּוַצ צ)
 :ומש אָרּונְו שודק ₪

 הָיהְי תַאְְו יהָמְכִח תישאר
 'םָהיִשְעְ-לְכְל בוט לָכְש ₪
 :דעֶל תֶדָמע ותָלַהְּת (ת

 ו ה ולְלַהי 2
 הָוהְיתֶא אָרֵי שיאדיִרָשַא /)

 :דָאְמ ץֵפָח ויְתְֹצַמְּב ₪
 וערז הָיַהְי ץֶרָאְּב רבי ₪
 ְדָרבִי םיִרָשְו רָּב ₪
 וִתיִבָּב רָשְעְוְוהּי ₪
 :דעֶל תֶדָמע ותְקְדצְו ₪

 םיִרָׁשִל ירוא ְּךֶׁשֲחַּבי חני ₪
 :יקיִּרְצְו םּיִחַרְו ןּוָנח ₪
 הָוָלַמּו ןנוח שיִא-בוט5 ₪)
 :טַפְׁשִמַּב ויִרָבְּ לכל 0
 .טומידאל םלועְלְי6ִַ 0(
 :קידצ הָיְהְי םלוע רֶכָל ל
 אָרִ אל הָעְר הָעּומְׁשִמ (מ)
 :הָוהְיְּב חָטְּב ובל ןכָנ ₪
 אָריְי אֶל ובל ךּומְסי ס)

 :ויָרָצְב הָאְרִײרשַא רע שנ
 םיִנּויִבָאְל ןַתְבורוַפפ ₪
 דַעָל תַרָמֹע ֹותְְָצ ₪
 :דֹוְבָכּב םּוְרֶּת זנרק ₪

 סעָכְו האְרִי עָשְֶריי ₪
 סָמָנְו קחי ויש ש
 :דבאת םיִעָשְר תַנאַּת / (ת)

 זס * prps תעד cf Prv 1,7 | > 6 Hie 5 prb Wy || Ps זז2, 2° prps ריִבְג |
ft unum vb 61 | 5 frt)dl | 5 ftl V7 cf Sir 499 || 6 prbל ? 41 | 4°  

frtdl |g? gl || ro prb 1 nIpA cf Hi8,13; Prv 10,28.פק || 7  dl vel posta 
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 :'ִיִלְנְרְל םֶלַהי ךיבְיֶא תיׁשָא-רע
 :ףיִבְיא בֶרָקְּב הר ןוּצָמ הָוהְי חַלֶשו דע הממ
 ףליח םָיַּב תבָדְנ 'ְךְמעי

 :יִּדְתְְלַי "לט ל" רָתְׁשִמ םֶחְרַמ ׁשֶדק"ייַרדַהְב
 םַּחנִי אלְוו הוה עֶּבׁשְנּצ

 :קַדָצדיֵּבְלַמ יתְרְבְדלַ םלועל ןָהֹ"הָּתַא

 :םיכָלמ פאב ץֶחְמ ְךְניִמְ-לע ירא
 :הָּבַר ץֶרָא-לע ישאר ץַחָמ תיוג אָלֶמ םווַּב ןיְי5
 :ישאְ 'םיִרָי ן5-לע יהָּתְשִיךרָנַּב לַחּנִמ"

 (א)
 (ב)
)3 
 (ד)
 (ה)
0 

0 
 (ח)
 (ט)
(6 
 (כ)
 )ל(
 (מ)
)3 
 (ס)
 ע)

 והָי ּלָלַהי 1

 בָבְלילָכְּב הָוהְ הָרוא
 :הָרעְו םיִרָשְו דֹוָסְּב
 הָוהְי ישעמ םיִלֹדָ*

 :םָהיֵצפֲח"לָכְל םיִׁשּורד
 וָלֲעַּפ רָדָהְו"דֹוְה ג
 :רעְל תֶדָמֹע ותקדצו
 ויָתואְלְּפִנְ הֶׂשֲע רֶבָז+

 :הָוהְי םּוָחַרְו ןּוגַח
 ויִאריל ןתְנ ףָרָמ

 :ותיִרְּב םֶלֹועְל רָּכְזִי
 ומָעְל דיִגַה ויָשעַמ כ

 :םוג תֶלָחְג םֶהָל תַתָל
 'טָפָשַמּו תָמָא" ויִדָי לישעמ

 :ויָדּוקְפלָּכ םיִנָמָאג
 םלועְל דָעל םיכּומְס
 :רשְָו תָמֲאְּב םיושע

mlt MSS 5 Hie6 מע | ל AEהָדְר | 3 *  s9< | 2 63 "רו, קזקMSSז ל ל  
dittogr | 9%<6 || ° ‘EBp®מ  ft recte | °‘EBp® peccaap 60s 2 frtיִרְרַהְב  

 665606, pl MSS 68 תלי; קז ךתדלי . . .רחשמ קצקS ךֶלַמְל ּךיִתְחׁשִמ
'AE Hieהוהי | 6 *  p MSS25 תַרְבִּד | 5 Sֹותָרְבְד,  MSְךיִּתְדלִי | 4 תסממ  

 תֹיָאַג | * 1015 ישאר 6 םיִׁשאָר | ל ** קזקפ הקשי םֶמָדְּב םיִלָחְנ | * 655 3
om 1 ,( | Ps rrr, 2 IMSםּורָי | < 22155 3 ושאר; 3155 + הָיּולְלַה )2  

.WlרVss8 1 6  | unum vb dlל +  ₪ | pl MSS Hie 8 mynלֶבָּב | ץ 5  
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 :םֶהיִתְבְרָחִמ 'ּושְרֶדְו לָאְׁשְו ויָנָב ּועּנָי עוני
 :ָעיְִי םיִרָז וב ל"רׁשֲא"לֶכְל הָׁשונ שנוי
 :ויַמותיק ןגוח יִהְיילַאָו דָסַח ךשמ וָקיֵהְילֲאַײ
 :'םָמְש חמי ירא רוָרְּב תיִרְכַהְל ותיִרחֶא"יִהְי
 :חַמִּתִלַא ומִא תאּטַחְו יהָנהְילֶא ויָתֹבֲא ןֹוע רכזי +

 :יםָרְכִז ץֶרָאמ יתָרְכִיו דיָמְּת הָוהְידדְנְ הי
 דָסָח" תֹוָשֲע ֹרכְ"אָלורָׁשַא ןעיי*

 :יתָתֹומְל בבל יהֵאְכִנְו ןונְבאָו ינְעדשיִא ףדְי
 :ּונָמִמ 'קַתְרִּתַו הָכְרְבַב ץַפֲח"אלְו יּוהָאֹובּתַו הָלָלִק בֶהָאול
 וָבְרְקְּב םִימכ אָבָּתַו מכ הָלָלְק שבלי

 :ויָתומְַעְב ןָמָשַכְו
 :ָהרְְחִי דיִמָּת תֹוַמְּו הָטְעִנ דָנְבְכ וק"יהְתיט
 :ישָּפַנלע עֶר םיִרָבְדַהְו יהָוהְי תֶאַמ יֵנָמׂש תָלְעְּפִו תא

 יבוָטיִּכ .'ּךְמְש ןעֶמְל יִּתא-השע יָא הָנהְי ו הָתַאְויי
 :יִנְליִצַה ףרְסח

 :יבְרְקְּב לח יֵַּלָו יֵכָנֲא ןונְבָאְו יִנָעְיִכ<
 :הּבְראָּכ יִתְרעְנּג .יִתְכָלָהְג ותּוטְנּכ לכ
 :ןַמָׁשִמ ׁשֵחָּכ יִרָשְבּו םֹוצִמ ּולְשַּכ יִּכְרֶב
 :םשאר ןּועיִנְי יִנּואְרי םֶהָל הָּפְֶח יִתיִיָה נאו
 :ּךְִּסִחְכ יִנָעיִשוה יהלֲא הוהְי נר

 :הָתיִשָע הוהְי הָתַא תא דיפ ועדי
 :חָמְׂשִי ְָּבַעְו ושביווומקי ּךְרֿבְת הָּתַאְו הָמַהּלְלְקִי
 :םָתְׁשְּב ליִעָמְכ ּוסַעְיְו הָמְְּכ יִנֶטוְש בפ
 :ּונְקְלהַא םיִַּר ךוְתְבּו .יִפְּב דָאְמ הָוהְי הָדוא<
 :ושְפַנ יִטְּפְשִמ עישּוה? ןיְבָא ןימיל דמַעְידיִּי

 רומָזִמ דֹוָדְלי 0

 יָניִמיִל בש ינדאַלוהָוהְי םאָני
 זס ?dl | ל 1 6 6 iW: | rr 1 fit שָּפַחְי cf6 Hie (scrutetur), al שקי

Plc pl MSS 6 Hie ib |13 *1 6 6 דָחֶא |  | cf arab Wp)1? שקני  
SAEתַרְּכִיְו | ל 6* ּורכְז | 16 *! 6  prb dl 6 8 | 15 * 21155 6 Hie14 =  

 Hie אָבְנּו ft) הכנ Var pr אכנ) | ו תֶוָמל | ל 6 6 3:6 'תנ | ל 16 6

 Hie 'תו 5 ft dl | 20 *-* dl? || 21 ** prb 2 vbb dl | (id in 18) | ל 16 6 בוטְכ
22 1 prb 6 65 ללוח (abn) | 25 5% 6] | 26 pe MSS n_; ftvb exc | 
28 1c 6 ושבָי ימק | 3 1 א ויָטְפשִמ vel bs | Ps 110, r * mtr incrt. 
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 :לְורְל רֹומְזַמ רישי 8

 יםיִהלֲא יל ןוכְג
 :"יִדובְּכְףִא | הָרמזַאוי הָריִשֶמ
 :רַחָׁש הָריִעֶא | רֹוֹנַכו לֶבְגַה הָרּע
 :םיִמְאְלַּב 'ִףְרמַזאו *הָנהְי םימעָב ָךְדֹוא
 ְָּתִמַא םיִקְחְש-דעְו ּךְָּסַח םימָשדלעמ לוָדְנְיכ5
 ְָּובְּכ ץֶרָאָה"ְּכ לַעְו םיָהלֲא םִיָמָׁש-לע הָמּור

 :ונֿעֶו ָךְניִמְי הָעיִׁשֹוה ְּךיָדיְִי ןּצְלָחִי ןעמְלז
 :דּמַא תָּס קָמַעְו םֶכֵׁש הקלחַא ולא שב רּבדוםיִהלֲאי
 :ייִקְקְחְמ הָדּוהְי יֵׁשֹאֹר זֹוֲעְמ םִיַרְפֲאְו הָׁשֹנְמ יֵלורָעְלִנ יל
 :עָעורְתֶא תָשְלְּפדילַע יִלֲעְנ ְךילְׁשַא םודָאדלע יִּצָחַר ריסובָאומ
 :םָדָאדדַע "יִנָחָנ יִמ "רָצְבִמ ריע נלי ימי
 :ּוניֵתאָבְצְּב יםיִהלֲא אֵצָתאָלְו ּונָּתִחַנְז םיִהלֲאיאָלֲהי
 :םֶדֶא תעּושָּת אְוָשְו רָצַמ תֶרזָע נלהב 13
 :ּוניִרְצ סּובי אּוהְו לוחה הֶשענ םיקלאּבי+
 רֹומְזַמ דָוְדל חצַנָמלי 109

 :ׁשֵרֲחְּת-לַא יִתְלהְת יֵהלֲא
 :רקש ןושל יִּתַא ּוָרְּבִּד 'ּוחְתֶפ יִלָע *הָמְרַמְדיִפּו יעָׁשְר יִפ יֵּכ

 :םנח ינוח יֵניָבְבְס הא רב
 :הָקפְת יָנֲאְו :יִנּונְטְשּי יִתְבֲהָא"תַחּת
 :יִתְבָהֶא תַחְּת הָאְנִׂשו הָבּוט תַחּת הָעְר יֵלֲע יומיִשיו

 :וניִמְ-לֲ דמעי ןַטָשְו עַשְר וילע דקפה5

 :הָאְטְַל התת וְלְתו עְַר צי ומשה
 :רחא חי ותּדְקּפ .םיִטַעְמ ויִמָידּויָהְי
 :הָנְמְלַא וּתְׁשִאָו םיָמּותָי ויְנְבּויָהְי

cf578 | ל  cf6 51155 68 יִּבְל ןוכָנ  insףַסֶאְל | 2 *  Ps 108, r pc MSS 
 ad 57,850: 115 'כדתֶא 'אָו; IMS 6 68 'כְב NI; nonn' 1155 + יִדובְכ הָרּוע,

 185 + יִרֹונְכ הָרּוע | 4 * 57,10 יִנדַא || ? 6 pc MSS et 57,1ס 41 | | 5 16 5
 571 דע | 6 ₪ | 6 57,ג2 | 7 א ּונֵנֲעַ 0 טס יֵנֵנעַ 6607 || 8 1315 הלעאו

adיִלְו + 609 || *  cf ad 60,8 || g * mlt MSS 658 Hie6 טועטסמססגס\,  
nonn MSS 6 6 260,11 || ל 1 נתי | 12 *  cf adרוצָמ  zr * pl MSS60,9 ||  

6s6< | ל-ל ? 4 | * MSS, cf ad 6012 | Ps rog, 2 *1 ₪ yyהָּתַא | ל  + 
Hie Din vel חֶּתֶפָנ | 4 םֶהָל יִתָּלְפְת cf 8 | צ 5 ftdl (gl) | “lft 

 ף ות? יִֵהְת. |  cf 5ובישיו
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 :ּונַעְתַי םֶהיֵתֵגֹועְמּו םֶעְׁשּפְךֶרָּנִמ םלוָאיז
 :תֶוָמ ירעש"דע ּועיגינ םֵׁשְפַנ בעַתְּת לָכָאלָּכי
 :םעיִׁשי םָמיִתוקְצְמִמ םֶהָל רב הֶוהְיְדלֶא ּוקְעְַו
 :םֶתותיִחָשִמ טַלַמיִו םֶאְפרִיְו ֹורָבָּד חלש
 :םֶדֶא גבל ויִתואְלְּפַנְו וָנְסַח הָוהיל וויי
 :הָגרְּב וישעמ ּוְפסִיִו הָדֹות יחְבְז ּוחְּבְְיי

 6 .:םיבר םִיָמְּב הָכֹאָלְמ ישע תּינָאָּב םיַה ירו" = <
 6 :הָלּוצְמּב ויִתואָלְפַנְו הָוהְי ישעמ ּואָר הָּמַה 4
 6 :וילג "םָמּורְּתַו הָרָעָס חּוְר ידַמֲעיַו רָמאיַו5

 ₪ :גְנומְתת הָעְרְּב םָׁשפֹנ תֹוָמֹוהְת ּוָדְרִי םִימָש לע
 <  ִעְלּבְתִּת םתְמְכֲח"לְכְו רֹוָכְַּׁכ ּועּונְָו וחי
 :םָאיִצוי םָהיַתְקּוצְמִמּו םֶהָל רֶצְּב הָוהלֶא ּוקעְצו==
 :םָהלּג ושָחָיַו הָמָמְרִל הָרָעְס םֶקְי
 :םָצְפָח זוחְמִדלֶא םַחְניו ּוקְתָשּודיִכ ּוחָמְׂשִ
 :םֶדָא בל ויִתואָלְפִנְו וסת הָוהיל וויי
 :ּוהְלְלַהְי םיִנָקְז בשומְבּו םַעילַהָקִּב ּוהּומְמְוְרִיְו +

 :ןוָּמְצָל םופ יאְצמּו רָבְדמְל תֹוָרָהְנ םשָי
 :ּהָב יִבָשְוְנ תעְרְמ .הָחַלְמִל ירְּפ ץֶרֶאי
 :םיָמ יִאְצִמְל הי ץֶרֶאְו םימ"סנאל רָּבְדִמ שי
 :בשומ ריע ּונְנוְכְיַו םיִבַעְר םָש בָשּּיַוַ

 :הָאּובְת יכְפ ּושָעַיַו םיִמָרְכ ועטיו תּודָש ּועְרזִוז
 טיִעָמַי אֵל םֶּתְמָהְבּו דֶאְמ ברי םֶכְרָבְיַוי*

 :ןוגְיְו הָעְר רָבָעַמ ּותְׂשֵַָּטֲעְמִיפ
 :ףךרָדדאל ּוהְתַּב םַעְתִיַנ םיִביִדְנְדלַע ּזּוְּב ךפש +(

 :תֹוִחָפְׁשִמ ןאצכ םֶׂשיו יִנוָעַמ ןַנְבֲא בגׂשִיניי
 :ָהיּפ הָּצִפַק הָלְועלכְו ּוחָמְׂשִיְו םיִרָשַי וָאְרצ
 :הָוהְי יִהְסַח ּונְנּוְּבְתְיו .הֶלָאירָמְׁשיְו םָכָחדיִמפ

 17 crrp; 1MS םהיליוא, 63 ve טסדופע; prps םיִלְלְמִא vel םילזח |
inves) | 24 pl( םַטלַמיִ) | 21 טז 8 | 2327 516 44 (ב a120 | םֶתָּיַח תַחַׁשִמ  

frt dlj| 27 plMSS 337), 1דמַעיַו | * 656 םמ-- | 26  Hieהשעמ | 25 5 6  MSS 
ft Jpn | 31 ut8 | 37 ft dl | 15 םִיַה יִלַג | 30 1  prb cנוחי | 29 1  ₪ 

? Dyער; frtvb exc || v 4o fit add cf Hir2,21.24, vel trsp ante 39 cfJ 

invers | 43 1 6 Hie 5 .ןנובתיו 
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106,41—107,16 PSALMI 

 :םָהיֵאָנְש םֶהְב ּולָשְמִיַו םִיונידיְּב םגָתינּי
 :םֶדָי תחָּת ּועְנָּכִַו .םֶהיִבְיוא םּוצָחְלַוי
 :יםָגֹועְּב וכמו" יםָתָצעב ּוְרְמַי הָּמַהְג םליצנ תובר םיָמָעְפ
 :םָתָנר"תֶא ועָמְשְּב םֶהָל רֶעַּב יאר
 :יוָדְסֲח בֶרָּכ יחי ּוְתיִרְּב םֶהָל רַכְזיני
 ,ּופָהיִבְש יֵנְפַל םיִמֲחַרָל םָתֹוא ןֵּתו5

 ds השל ףשרק "םשל תודוהל
 םלֹועָה דַעְוְלעָהְ ןמ לֵאָרְשִ יִהלֲאּו הוה רָב

 ןַמָא םעֶה"לְּכ רַמָאְו
 : יהידּולְלַה

 ישימח רפס

 :ּודְסַח םֶלועָל יִּכ בֹוטיִּכ הָוהיִל ּודהְי

 :רצְדדַיִמ םֶנֶאָג רשא | הָיהְי ילּואָנ ּורָמאָיי
 :םָיַּ ןופְצִמ בָרַעִמִמּו חָרזִמִמ םצְבְק תוצְרַאמּוי

 :ּוָצִמ אָל בָשּומ ריע יָּרַד ןֹוָמיׁשיִּב רָּבְדִמב יָת
 :ףָמעֶתַּת םֶהָּב םָׁשְפֹנ םיִאָמְצְםִּג םיִבַעְר
 :םֶליִצִי םֶהיִתוקוצְממ םֶהָל רַצַּב הָוהְי-לֶא ועצי
 :בשומ ריעדלָא תֶכל הָרְׁשִיְךָרָדְּב םֶכיִרְדְיַו
 :םֶדָא וגל ויָתואְלְּפִנְו וְּסַח הו ןהיל וויל

 :בומדאלמ הָבַעְר שָפִנְו הקקש שָפַ עיִּבְשֲיּב

 :לזרבּו יִגֲע יָריִסֲא | תֶומְלצְוךׁשֲח יִכְשָיי
 ּוצֲאָנ ןְלְע תצעו לֶאיַרְמֲא ומהי
 :רזע ןיִאְו ּולשָכ םָּבַל לֶמְעַּב ענְכיַיי
 :םַעיִשוי םֶהיִתוקְצְמִמ םֶהָל רַצַּב הֶוהְיְלֶא וקווי
 :קֶּתְַו םֶהיִתִרְסּוְמּו  תֶוָמְלַצְו ךָשָחַמ םָיִצְוְי יי
 :םָדָא נבל ויִתואָלְפנְו וזְסַת הָוהיל וויי
 עּדַג לזרב יַחיִרְבּו תֶׁשְחְנ תותְלּד רְֵּׁשִיכי

cf Lv 26,39 | 44 IMS 6* %+1 וקַמיו  * | prb gl43 51 ותָצַעַב | ל-ל  
:Ch 586 ויָדְסַח | 47 =  Q mit MSS6006 | 45 ° $ םֶחנַַו | < א ודסַח,  

ante 107,1 |[מָא ] ל >3; 6 +Hieונעשי יַהלָא | * 10 + ּונָליִצַהְ | 48 * 3  
 Ps 107, 3 prps bm | 4 *1 יעת 4 16. 23 | ל 1 ךֶרֶד 6 ספק , 6 68 | 8 6

 13% וָדְסַח, 8 וָדְסַח | 12 6 עַנְּכִַ | 15 וג 8



 992 םילהת 106,14--4ס

 :ןוְמיִׁשיִּב לַא-וסניו רָבְדּמּב הָואַת .ּואְתִיַוי+
 :םָׁשְפַנְּב ןוְר חלשיו םֶתָלֲאְׁש םֶהָל ןתיני5
 :הָוהְי שודק ןֹרַהָאִל הָנֲחַּמַּב הָשַמָל ּוָאְנקניפ
 :םֶריִבֲא תדעדלע סֶכְֹּו ןֵתָּד עֶלְבִּתו ץֶרָא"חַּתְפִתיז
 :םיִעָשְר טָהַלְּת הָבָהְל םֶתְרַעַּב ׁשֵא"רעֶבְּתויי
 :הָכָפַמִל ּוֹוֲחַּתְׁשִַו בֶרחְּב לגעוׂשעיו
 :בֶׂשֲע לבא רוש תיִנְבַתְּב םֶדובְּכ-תֶא ּוריָמו>ס
 :םיִרְצַמְּב תולדָג השע םַעיִשומ לא וחָכְׁש

 :ףוס-םי-לע תואְֹוג םַח ץֶרֲאּב תוואי
 והיִחְב השמ יִלּול םֶדיִמָשַהְל רָמאיַו

 :תיִחְׁשַהַמ ותָמַח ביִשְהְל ויָנָפְל ץֶרֶפּב דַמָע
 :ורבְל ּוניִמָאָהְאל הָּדְמַח ץֶרֲאְּב ּוסֲאָמיו +
 :הָוהְי לוקְּב ועָמָש אל םֶהיִלַהֶאְב נגרר

 רְָמַּב םֶתוא ליִפהְל .םֶהָל יי אשי
 :תֹוצָרֲאּב םֶתורזְלּו םִיוגַּב םֶעְרֶז ליֵפַהְלּו7
 :םיִתַמ יִחְבַז ּולְכאינ רוָעְּפ לַעְבְל ּודָמָצִיַו :ל
 :הָפַּגַמ םַב- ץֶרֶפִּתַו םֶהיִללעַמְּב ֿפיעֶכיופ
 :הָפַּגַּמַה רַצֲעַּתַו ללפיו םֶחְניִּפ דמו

 :םָלוע-דע רז רלל הְָהִַ ול בשחתויי
 :םֶרּובֲעְּב הַׁשֹמְל 'עֶרַַו הָביִרְמ ימ"לַע "ּופיצקינ כ?

 :יָתָפְשִּב אבו .וחּורדתַא ּורָמְהיכ
 םָהָל הָיהְי רַמֲא רש םיִמַעָהִתֶא ּודיִמְׁשֲהיאְלא

 :םֶהיִשְעִמ ּודְמְליַו יג ּוברָעְתּיוצ
 ׁשָקֹומָל םֶהל יִַָו םֶהיִּבצַע"תֶא רבעי
 :םיִַׁשִל םָּתיֵתונַּב-תֶאְו םֶתיֵנְּב"תֶא וָחְּבִזיוד
 יּבצעל ּוחֵּבְו רֶׁשֲא םֵהיֵתֹונְבּו םַהיֹנְּב"ַּד קג םד כפר

 :םיִמַָּּב ץֶרָאַה ףְגֲחָּתו ןעֶנְכ
 :םֶהיִלְלַעַמְב וניו םָהיֵׂשֲעַמְב ּואָמְסיַו
 :ֹותָלֲחנתֶא בַעְתִיַו ֹומַעְּב הָוהְי ףָאדרַחיוּס

15 prps ןורָז* cf 6 et Nu 11,20 || 20 Tig soph pro ודבְּכ GA 31 דע 0650 
00700, al avrdv | 5 nonn MSS אלו | 71 ץיִפָהְל cf Ez 20,23 || 29 6MSS 

 6 Hie 5 ּוהּוסיעְכיו | 32 * 65 ּוהו- | ל 3 עריַו | 33 1? הָרָמָה | 36 תסתמ

prb glהיו | 38 =  MSS 



13 PSALMI 99I 

 :םָתָמְרֲא יִרָּפ לכאלו םַצְרַאְּב בֵׂשֲעלָּכ לכאיופ
 :ם ּוא-לְכְל תישאר םַצְרַאַּב רֹוכְּבלְּכ ךופ

 .לשס ויִטְבְָשּב ןיִאְו בָהָזְו ףֶסְכְּב םֶאיִציו ד
 :םֶהיִָע םדִחּפ לָפָנְיִכ םֶתאַצְב םִיְרְצִמ חָמָש

 :הָכיָל ריִאָהְל שַאְו ּךָמָמָל ןגָע שפי
 :םֶעיִּבָשַי 'םיִמָש םָחָכְו יוָכְש 'אָבְוו ילֵאָטפ
 :רָהְנ תֹויַצַּב ּוכְלָה םִיַמ ּובוַו רּוצ חַתּפצי

 :וְְכע םָהְרְבַא-תָא ושְדְק רֶבָּדתֶא רַכָנ"יְּכיי
 :יָריִחְּב"תֶא הּנרְּב ןֹוָשְשְב ֹוָמִע אָצתנופ
 :ּושָריו םיִמָאָל לַמֲעְו םיֹג תוָצְרַא יםָהָכ תי
 ּורֹצְנִי ויָתֹרֹותְו יקח ּוָרָמְׁשורּוָבֲעּב5

 :הידוללה
 ו הי ולה 6

 :וּדְסַח םָכּועְל יִּכ  בוטדיִּכ הָוהְיִל ּודוה
 :וָּתְלַהְּתִדִלָּכ עימשי הוהְי תֹורּובְנ לָלַמְי מ

 :תַעדלֶכְב הָרְצ השע טּפְׁשִמ יִרָמָש יֵרְׁשֲא
 ְדְִלח] | יִַּתְעּושיִב יִנֹקֿפ מע ןוצרב יהָוהְי יִנְְָזי
 -םע לָּלַהְתִהְל יג תַחְמׂשִּב חמָשל יִריחְּב תַבֹוְּב ו תֹוָאְרלפ

 :ּונְעְׁשְרְ ּוניִוֲעָה ּוניִתֹובַא- םע ונאַטְחֿ

 ךיִתּואְלְפְ ליַפשָה-אל ויםִיַרְצמְב ניִתֹובַאז

 :ףּוס"'םִיְב םיילע* ּורְּ דס בָרתֶא ּורָז אל
 :ותְרּובְּנ-תֶא עיִדוהְל ֹוָמִׁש ןעֶמְל םעיִׁשויו*
 :רָבדמּכ תומהְּתַּב םכילויו בֶרֲחיַו ףּסםִיְּב רעֶגיפ
 :בווא ְךִיִמ םַלָאָניַו אנוש דָּיַמ םעיִשי ייפ
 :רֶתּונ אָל םָהַמ דָחֶא םֶהיֵרְצ םיָמּוסְכְיַו יי

 :וִתָלַהְת ּוריִׁשָי ויָרָבְדב ונימַאָיַו י*
 :ותצעל ּופחדאל ויִשַעְמ ּוחְכָש ּורַהְמיי

 35 קזקs לכי | 36 ק! MSS (3) םִיָרְצָמַּב | 40 * 1 6 טז ּולָאָש | ל 755 6
 אביו | < 0 ויל prb 1 יולש | 4 25 "שמ | 43 3 ויָדּוחַּב | 44 = 81 םָנִּתִיו|

Ps 106, r <81155 3 | 2 6 Hie $ nbn | 3 1 6 nonn MSS45 >68 |  
*2MSS 6 50=' iso] | * frral | > 2155 6 b7p® || 6 pl 5ישע | 4  Vrs 

 3 וו | 7/5 prbvb exc | ל-ל 6 'ב םילע, 1 ft םולע ךוילע | 6
 3 אלו.



 90 םילהת 34—105,8

 :ריח ףֶלָאְל הו רבָּד ֹוָתיִרְּב םָלועְל רכזי
 :קֲחְׂשִל ותְעּוְבְשּו םֵהָרְבֲא-תֶא תרָּכ רֶׁשֲאַי
 :םָלּוע תיִרְּב לֵאָרְׂשִִל קֶחָל בקעיל ָהָריִמֲעַוײ
 :םָכְתַלֲחנ לָבַה ןעֶנְּכ"ץֶרָא"תֶא ןּתֶא ףְל רמאליי

 :ּהָּב םיִרָגְו טעְמּכ רַּפְסִמ יֵתְמ םֶתויהְּביי
 :רחֶא םעדלא הָכָלְמַמִמ יֹוּג"לֶא יוִָמ ּוכְלַהְתיְ
 :םיִכָלְמ םָהיֵלֲע חכו םְֶׁשָעְל םנֶא חינה
 :ּועְרְּתִדלַא יֵאיִבְנַלְו יָחיִׁשְמַב ְעָנְּתלַאיצ

 רָבׁש םֶחְלְדהַטַמלְּכ ץֶרָאָה-לע בָעְר אָרְקיַוי
 :ףסוי רַכְמַנ דָבָעְל שיא םֶהיֵנפְל חַלָׁש יל
 :יׁשפנ הָאְּב לרב וילג לָבָבַב נעו

 ּוהָתְַרצ הָוהְי תֶרְמַא ירְָדיאְּב תעירעיפ
 ּהֲחְּתפִיַו םיֵמַע לשמ ּוהָריִּתַו ְלְמ חַלָשי
 :וְנְנְנק"לֶבְּב לשמו ֹוָתיֵבְל ןֹוהָא מש
 :יֹמָּכַחְי ויָנקת ׁשְפַנְּב ויָרָׂש ירָסָאְליי
 :םָחְקֵרֲאְּב רָנ בקעיֹו םִיָרְצִמ לֵאָרְׂשִי אביו
 :ויָרָצִמ ּוהַמצעיַ דֶאָמ ומַעדתֶפ רָפָיַוי

 :ויָדְבַעַּב לָּכָנְתֶהְל וע אָנָשל טבל ְּךפָהי

 :וֿבירַחּב רש ןהא בע השמ תש
 :םֶח ץֶרֲאְּב םיִתָּפְמּו ויָתֹותֶא ייֵרְבּד םְבי-יומָׂש

 :וירבְדתֶא רמיאלְוי ךֶׁשֲחו ְֶׁשֲח חלי
 :םָתָנְּדתֶא תֶמְיֹו םֶדָל םֶהיֵמיֵמ"תֶא ַּפָהְי
 :םָהיֵכְלַמ יְֹדַחְּב םיִעְְרַפְצ םֶצְרַא ץֶרָׁשי
 :םּובָג"לְכְּב םינִכ בָרָע אָבָּיַו רמָאי
 :םֶצְראְּב תֹוָבָהַל שָא דָרְּב םָהיֵמְׁשִנ ןֵתְני
 :םלּובְנ ץֵע רַּבְׁשִיו םֶתְנֲאְתּו םנָכַג ך
 :רָּפְסִמ ןיִאְו קֶליְו הָּבְרֲא אָבָיַו רַמָאי

pl MSSSG 1Ch 16,198 16,16 קָחְּצְִל | 12 MSS 1Ch 16,15 1כרt, 14 || g ICh8  

 םֶכְתֹויְהְּב 14 תonn MSS 1Ch 16,21 אל, al שיא || 15 nonn MSS 1Ch 16,22 'ְנְבַ |
“Arena 6 6 HieSולגב 0? 'ִפַנ | ל קזפ 1 'ִּבּב |  Qוילנר  Vrs858  

 רַּפיְל | ל 1 6 Vrs 'ִנָּכ | 5 ft vb exc | 25 6“ 137 | 26 6* = 116 ול | 27°1
c Vrs םַש | ל כז םִיַרצָמִּב כנס recte | 28 == 68 > ;אל prps רמי al 

 ולעיו  al praemםֶח) םַה למ  | 30 pps 6ורב  QEּורְמַׁש אלו | אֹויָרָבְּד
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 :הָתיִּב יםיִׁשֹורְּב הָּריִסֲח ּונָנִקִי םיִרָּפַצ םֶשירָשַא יז
 :םיִּנַפָשל הָסֶחַמ םיִעָלט םילעיל םיִהֹבגַה םיָרָה 5

 :ּואובְמ עי שָמָש | םיִדומְל חַי הפי
 :רַעיֹותְיַת"לְּכ ׂשֹמְרִתוְּב הָלָיַל יֵהיָו ךָשָח-תֶשֶתִי
 :םָלְכֲא לָאמ ׁשּקבִלּו ףָרָמְל םיָנֲאׂש םיִריִפְכַה=י
 :ןִצְּבְרי םֶתֹנּוֲעְמלֶאְו ןּופַסֲאָי שמשה חַרֶזַתִי
 :ףגינק] :בֶרָעְיִדְע ֹותָדְבֲעלְו לעפל םֶדֶא אציי
 ץרָאָה הָאַלְמ תיִשָע הָמְכֲחְּב סֶלָּב הָוהְווְךיִשָעִמ ּוַר"הָמ+
 תיַח רַפְסִמ ןיִאְו שָמְרֶש = םִדָי בחו לדג םָוַה הז

 :תיְלדְּגםע תוגטק]

 :יבְקָחָשְל ּתְרְצָיְ-הֶז ןְתְָל .ןּכלהְי תּויְנֲא םֶש
 :וֶתַעְּב םֶלְכִא תַתָל ןּוְרְּבַשְי ְךיָלֲא םלביז
 :בֹומ ןעּבְשִיְךֶדי חתְפת ןּוטקלְי םֶהָל ןּתת*5
 :ןּובּושְי םֶרֶפָעְדלֶאְו ןּעְוְנִי םֶחּור ףסת ןּולהְּבְ נפ ריִתְסַתִי
 :הָמְרַא יִנְפ שּדְחְתּו ןּוטְָּבִי חור חַלָשְּתִי
 :ויִשַעְמְּב הָוהְי חַמָשַי םֶכֹועְל הָוהְי דֹוָבָכ יַהְיי
 ּונְׁשְְֲו םיִרָהְּב עֶגִי רֶעְרְּתַו עֶרָאְל טיִּבַמַה =
 :יִדועְּב יהלאל הָרְּמֲא יחְּב הָוהיל הָריִשֶאיי
 :הָוהיִּב חָמְׂשֲא יִכנָא יחי ויְלע ברע
 םניֵא ידֹוֲעוםיִעְׁשְרּו ץֶרָאְהְדִמ וםיִאְמַח ומתו

 :יהָיולְלִה הָוהְתֶא יִשְפַב יִכְֶ
 :ויָתולילְע םיִּמַעָב ועידוה ּומָשַב ּואְרִק הָוהיִל וךוהי 5

 :ויָתּואְלְפְנְלֶכְּב ּוחיִש = וֶלּורָמז וֶלּוריִש

 :הָוהְי יֵׁשְקַבִמובְל חפשי .שְדְק םֶשְּב ּולְלִהְתַהי
 :דיִמָּת ויִנָפ ּושקּב זעְו הָוהְי ושרי
 :ויִפייִמָּפְׁשִמּו ית הָשָעְרֶשַא ויָתֹואָלְפִנ ורכז
 :ףיִריִחְּב בֶקְַי יִנְּב יּוָּדְבַע יםֶהְרְבַא ער

 :ויִטָּפָשִמ ץֶרָאָהד לכ וניהל הָוהְי אּוָהז

 | ! atrg || 1g ‘AX YTףץ6וזסו  cf 6םֶשארְּב  Hie $ | * ₪ 1>6ג * 17

 MSנ< : הָיּולְלַה  || * ml: MSS Eddףיִניִנק | 35 * 6 06 = דע  MSSתו: 24
3; 6 ante 1051 | Ps ros, 4 63 iy}, 141 | 5 ICh 2 והיפ [ 6 nonn 

 mss 10 16,13 bַאָרׂשִי | * 6 ֹוָדָבֲע | = 1 6 21155 ֹוריְִּב (ץ! וָדְבַעְ)



  IO3,14—104,16םילהת 988

 :ּונָחְנַא רַפְעיְּכ רּובָז ּונָרְצִי עדי אוהדי
 :ץיִצָי ןּכ הָדָשַה ץיִצָּכ ויָמָי ריִצָחְּכ שונאי

 :ומוקְמ דוע נְריִכאָלְ ּוניִאְו וְּב"הָרְבַע ַחּוְר יב
 :םיִנָב יֵנְבַל ותְקְדַצְו רויאְרי"לע סלעי םלועמ' הָוהְי דָחֲחְויז
 :םתושעל ויָדָקַ רכז ֹותיִרְב יִרְמְשל 8

 :הֶלָשִמ לּכַּב ותוכל ואְסָּכ ןיִכַה םיִמָשַּב הָוהְיפ

 ובד וקְּב עמל" .ָרְִד ישע כ ירְּג ויכְלִמ' הָוהְ רב
 :ונוצְר ישע ויתְרָשִמ ויִאְבְצִהלָּכ הָוהְ .ּוכְרָביי
 ותְלַשְמִמ תּוָמְקְמילֶכְּב .ויָשָעָמילָּכ הְוהְי ּוכְרב

 :הָוהְי-תֶא ישְפַנ יֵכְרָּב
 הָוהְיתֶא יִשְפַנ יִכְרָּבִי 104

 הָמְלׂשַּכ רֹוא הָטעי :ְתְׁשָבָל רֶדָהְו דה דָא ָתְלַָנ יֵהֹלֲא הָוהְ
 ויַתוילע םִיַמב הָרְקְמַהי :הָעיִרִיִּכ םיִמָש הטונ

 :ַחּוְ"יֵָנַּכ"לע ְּךֶלַהְמַה וָבּוכְר םיִבָעסְׂשַה
 :טקל ׁשֶא ויָתְרַׁשִמ  תוּור ויָכֲאָלַמ הע
 :דַעְו םִלֹוע טומִּתְ-לַּב ָהיֶנּוכְמ-לע ץֶרָא- דסי
 :םִיָמ-ּודְמעִי םיִרָה-לע ּותיִּפַּכ שּוָבְלַּכ םוהּתפ

 :ןוזפַחי ךמער לוק"ןמ ןּוסּונְי ְךְתָרעֶגןמל
 :םֶהָל ּתְדַסָיו הָז םוקַמִדלֶא יתֹועָקְב ּודְרִי םיִרָה ּולעייצ
 :ץֶרֲאָה תּּפַכְל ןובְׁשְילַּב ןורבעי"לּב תמש" לוב

roובלה םיִרֶה ןיִּב יםיִלָחְנַּב םיִנָיָעַמ תלׁשְמַה  

 :םָאמִצ םיִָרפּורְּׁשִי יֵָׂש וָתיַחְלָּכ וקשיי
 :לוקּונְּתְי יםיאָפֲע ןיבמ ןֹוָכְשִי םִיָמְׁשַה-ףהוע םֶהיֵלֲי=
 :ץֶרֶאְה עַּבשִּת ךיֵשעמ יִרּפִמ ויָתֹוילעַמ םיִרָה הָקָשַמ
 םֶדֶאָה 'תדבעל בֵׁשֲעְ הַמֲהְבלוריצָח וֲיֵמְצַמי

 ׁשונָא-בבל חשין :ץֶרֲאָה-מ םָחַל איִצוהְל

 :רַעְסי ׁשֹונא-בבְל םֶח ןָמָשמ םיִנְפ ליָהְצְַל
 :עַטֶנ רֶׁשֲא ןונְבְל יִזְרַא הָנהְי יצע ּועְּבְׂשִיי6

 ד = [fit םֶלּועדדע | 18 ft עפ exc | r9? dl | 20 * 41155 6 + דלָּ |
 53 prb dl 6 5 | Ps 104, 2 fit | הָטּוגַה | 4 prps טה | 5 Hie 6 דסי | 6 6

IMs 86 | זז +Dp84 1 'ִנָּב | 1  * rt add | roֹותּוסְּכ; 8+ | הָּתַסְּכ | 8 =  
prb crrp,םיִאָפַע, 0 םיִפַע || 13 =  vel16 || * ₪ םיִאְפַע  trsp ? postםיִאַמְצ | צ 12  

 ןנל ךיִאְׂשִנִמ cf 135,7 | 14 * prps תּדְבַעְל | < trsp : ad םדאה | 6 6? יִרָש (קס ירש.
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 :ּונָנחְי ּהָרְפֲע-תֶאְו ָהְיָנְבַא"תֶא ףיִרָבָע ּוִצָר"יְּכי
 ְָּובְּכ"תֶא ץֶרָאָה יְֵלַמ"לָכְו הָנהְי םׁש-תֶא םִיוָג ּואְריֿ
 :וובְכַּב יהָאְרִנ ןויצ הָוהְי הָנביְכיז
 :םָתָכֿפִּת-תֶא הָוָב"אָלְו רַעְרעֶה תֶלִפְּתִלֶא הָנָּפיצ
 :הָילֶלַהְו ארְבנ םעֶו ןֹוָרֲחא רול תאָז בֶתָּבִתי
 :טיִּבה ץֶרָא-לֶאוםִיַמִָׁמ הָוהְי ּוׁשְדק םֹוָרְמִמ ףיִקְׁשָהיְכי
 :הָתּומְת נב חֶתַפְל ריִסֶא תֶקְנֶא עמְׁשל=ו
 :םֶלָּוְריִּב ותָּכִהְתּו הָוהְי םש ןויִצְּב פסל
 :הָוהְיתֶא דבעל תּוכָלְמַמּו יָּדָחַי םיִמַע ץֶבקַהְבּ

 לולא רמא5 :יִמָי רצק' וכ ךררב הנע

 :יִתונָש םיָרֹוּד רֹודְּב יִמָי יִעֲחּב ינלעְֶַא
 :םִיָמְׁש ְּךיָרָי הׂשעמּו ָּתְדסִי ץֶרֶאָה םיִנָּפְלא

 ּולָבִי דָנָּבּכ ֶלָכְו דמעת הָתַאְו ודאי הָמָה
 מָתַי אָל יִתונָשּו אוהד הָּתַאְי :ּופְלֲחיְו םַפיִלַחִּת שובל

 :ןוּכי יגל םֶעְרזְו ּונֹוָכְׁשִיְךיֵרְבעוִנְבי
 ודְוָדְלי 3

 :ֹוׁשְדְק םש-תֶא יבָרָק"לָכְ הָוהְי-תֶא יִׁשפַנ יִכְרְּ
 ee לָּ יִתָכָשַתְלֶאְ הָוהְידתֶא ישְפַנ יִכְרְבְ
 :יכָאּולֲחת-לכל אָפרה יִבנועדלָכְל לפה

 :םיִמֲחרְו דֶָח יֵכשעֶמַה יכָח תַחָשַמ לוגי
 :יִכְירּועְנ רָשָּנַּכ שדִחְתִּת ךִיְדָע בּוטּב ַעיִּבָשַמַה

 :םיקּושע- לָכְל םיִטָּפְׁשִמֿו הָוהְי תּוקְדִצ הש
 :ויתולילע לֶאְרְשי יִנְבָל " הָשמְל ויִכְרִּד עיִדּוי
 :דָסָחְברְו םִיַפַא ךֶרֶא הָיהְי ןָּנַחו םּוחְר
 :רוטי .םלועל אלו ביִרָי חצנל"אלפ

 ניל למָנ ּוניתנועכ אָלָו ּונָל הָשָע ּוניִאָמַחב אי
 :ויארידלע ּוּדָסַח רבּג ץֶרָאָה-לַע םִיַמׁש ּהְבְנְכ יב

 :ּוניִעָשְּפדתֶא ּוָמִמ קיִחְרָה בָרעִמְמ חַרֶזִמ קָחְּכיי
 :ויִאְרְילַע הוי םחר םיָנְּב"לַע בָא םֶחַרּכי

frt vb exc || 20 frt post q‘pWQ trsp | 659,19° | דק  cf Jes16  

 In, Q mlt MSS 5 Hie 36 n3, 10 || °° crrp, prb trsp 1; 65 רמָא ימי רצק

ante 22 trsp | Ps 103, 3 nonn ‘Mssּומָתָי | 29 ?  Varיִלָא (%5*5 ורמא) | 28  
 68 יִכיַנּוַע | 5 קזקפ יִכֵדֹע | נצ 6 רֵּבִנ, 6+ 1 ּהָבְג | 12 Or ּונָמִמ

*63 



 986 םילהת 102,14—101,3

 :יִתיַּב בֶרֶקְּב יֵבָבְלםֶתּג ּךְַהְתֶא
 לעילְּב"רַבְּד יגיע רֶגנָלותיִׁשֲאדאָל

 :יב קּבְדִי אֶל יִתאָגְׂש יםיִמְסיהְׂשֲע
 :עֶדֲא אָל עֶר יּגַמִמ רוסי שקע בבלי
 תיִמָצִא וָתֹוא ֹוהֲעַרֹורָתַּסב יֵנׁשוָלְמפ
 :"לכּוא אָל ותאי בֶבָל בֵחְרּו םוניעדּהַבג

 יִדָמַע תֶבָשָל ץֶרֶאיִנְמָאְנְּב יי
 :יִנָתְרָשָי אוה םיִמָת ֵּרָרְּב דלה
 הס השע יִתיִּב בֶרְקְּבי בשו-אלז
 :יָניע דָגְבָל .ןוכידאל םיִרָקׁש רָב
 ץֶרֶאְדיעָשרלָּכ תיִמְצַא םירקְּבְל

 :ןוָא ילעּפלְּכ הוהי-ריעמ תיִרְכַהְל
 :ָחיׂש ּךְָׁשִי הוה נפְלְו ףטעידיכ ינְעְל הָּלפְּתי 2

 :אֹוְבָת ךִיְלא יִתָעְוְׁשְו יָתָלִפִת הָעְמַש הָוהְי
 יל רצ םְּבֵנָמַמְּיִנְפ רפְסַּת-לַא

 :יִננְע רהמ אָרְקֶא םייְּב ָגֶזֶא ילא"הַטה
 :ּורֶחַנ דקְומְּכ יִתומְצַעְו יִמָי ןשעב לְכוּ

 מח לְכַאמ יּתְַׁש יכ יּבל שבי בָשעְכ"הָבוה
 :יִרָשְבְל יִמָצַע הָקבְּד יִתָחְנַא לוָקִמיֿפ |

 :תֹובְרֲח סוְכְּכ יִתיִיָה רֵּבְדִמ תֶאקל יִתיַמְּז
Sנב-לע ידָדוּב רֹוֿפְַכ הָיָהֲאָו יִּתְדְקְׁש: 
 :ּועֵּבׁשִנ יב יה יביוא יִנּופְרִח םויה- לב
 :יִּתְכָחָמ יִכְבְּב יו יּתלָכֲא יֶחלּ רָפָאדָּבּפ
 :יִנכיִלָשַתַ יִנָּתאָשַנ יִּ פק ךֶמעזהיִנּפִמיי

 :שֶביִא בָׁשֲעכ ינֲאֹו מ לכ יִמָי
 :רדָנ רֵדל 'ףךכזו בשת םֶכּועְל יהְוהְי הָתַאְוי

 :דעומ אָביִּכ ּהָנְנָחְל תַעדיִּכ ןויצ םֶתְרְּת םּוקְת הָּתַאיצ

 3 < Vrs הָשע | ל Var םיִטָש | 4 ₪1 בל | 5 * א יִנָשּולְמ, 0 יִנָשְלִמ, סו
Ps 102, 4 pl MSS 6ליִכָא 'ל 'א |  ppsינשולמ, 1 א || ל 63 לָכא אל ותא;  

 Hie E'p | 5 * frt vb dl (vel trsp?5b et 5b) | 6 prb vb exc (יִּכ )| 7 5

 םֹובְּכ (Hנe 25) | 8 * 3 +- דדו3; קזזפ הָימָהָאְו | * ?55 5 דדונ | ף 0 יִלְלּוהִַמ
prblc 61 ייוקָשְו | 12  MSS "bב |  prb onn63 יֵלְלַהְמ; 1 + יֵלְלֹוהְמ | 10 * ת 

 Hie 3 ויִסָנ | 13° fit dl | ? nonn 155 ל ּךאְסַכ(ן) cf Thr 5,19 || 14 01% ּהָנְנַוחְל .
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 :הָוהְי ְָלָמַהויְֵפִל ּועיִרָה רָפוש לוקְו תֹורָצָצֲחּ"בי
 :הָב יֵבְׁשְיְו לֵבַּת ֹואלָמּו םיה םעְריל
 :ּונָּנִרִי םיִרָה דַחי ףֶכיואֲחַמִ .תורָהְ
 ץֶראָּה טפָשל לאב יִּכ יהוהְידיגפליפ

 :םיִרָשיִמְּב םימעֶו קֶדצְּב לֵבַּת-טפְׁשִי
 :ץֶרֶאָה "ַטּונִּת םיִבּורְכ בשי םיִמע ּוזָנְרִי ְךֶלֶמ הָוהְייי 9

 לּורְּנ ּךֶמָש ווי :םיֿעֶה-לְּכ-לַע אּוה םֶרְו לוד ןּויצְּב הָוהְי
 אְרּונְו] :אּוה שוק

 םיִרָשיִמ ָתְננוּכ הָּתַא .בֶהָּא טָּפְשִמ ֹךָכֶמ דעו
 :ָתיִשָע ה הק .-

 | אה שק

 ומְש יאְרְְּב לֵאּומְׁשְו וינֲהכְּבורֲהֲאָו הׁשֹמ5
 :םנעי אּוָהְו הוהְי-לֶא םיִאְרְל
 :ומָלְִתְנ קָחְו ויָתרַע ּורְמְש םהילא רבי ןְנְע דּומעְּבז
 םֶתיִנִע הָּתַא ניַהְלֶא הוה

 הָדֹותְל רֹוָמְזִמי 100

 ויִגָפָל ואב הָחְמְשְּב הָוהְותֶא ּוְָבַע* :ץֶרָאָהלְּכ הוהיִל ּועיָרָה
 :הָנְנְרְּב]

 :ותיִעְרַמ ןאָצְוומע ּונָחנֲא אָלְו ּונָשַע אּוָה םיִהְלֶא אּוָה הָוהִייּכ ּועְּד

 מש כרב ול ודה  הָלהְתּב יָתרצֲח .הֹותְבוויעְׁש ואבי
 :ֹוָתָנּומֲא רדו רָדדַעְו וּרְסַח םֶלועְל הָוהְי בוטדי5
 רַמְזַמ דודְלי 1

 :הֶרְמזא 'הָוהְי ל יהְריִשֶמ טָּפְשַמּודָסַח
 יִלֶא יֹאֹוְבַּת יִתָמ" םיִמָּת ְּךְרַרבויִהְליֵבְׂשַא*

Ps gg, 1 * mtr incrt |6 ₪+ 61 | 0( ** >65 || ל 6* %-+אָב יִּכ 6[ 9613 |  
trsp * || (([1ע] 6 3 frt crrp )? conjgטומָּת | 2 5 םיִהלָא | 4 =  alגּומְּמ  prpsל  

 ? post םיִרְׁשיִמ | 5 3MSS 6* 5 praern יִּכ | 8 prb 1 םֶקנְו )4 הקנ) | םֶחָנְו |

Ps roo, 3 6658 ;אלו 1 6 Q compl MSS ’A Hie 8 ל | Ps ror, 1 * prps 
frt crrp.6 ְליִּכְשַא | ל-5  MSSיִנדַא | 2 * 06  b prps | (ו הרמזאa)הָרֹמְׁשֲא  

Biblia. 63 



 984 םילהת 98,5—96,12

 טוָמִּתלַּב לבת כתף יָלְמ הָוהְו םוונב ָרְמָאיפ
 :"םיִרָשיִמְּב םיִמַע ןיִדָי

 :ואלְמג םיַה םעֶרי ץֶרֶאָה לת םיִמָשַה ּוחַמָשִיַי
 ;ירָעְידיִצְעְ"לּ ּונָּנִרִי זַא וב"רׁשַא-לְכו ייִדָש לע
 ראה יטֵּפְׁשִל אב כי אב יֿכוהְוהְ נפלו

 וי םיא ays ץֶראָ לת רלמ הָוהְיי 7
 :ואְסּכ ןוכְמ טָּפְׁשִמּו קָדְצ ויָביִבְס לָפְרעו ןְנֶעַי
 :יָרְצ ביִבָס טָהְלְתּו ךָּת ונפל שא:
 :ץֶרָאָה לֵחָּתַו הָתאָר לֶבַּת ויִקָרְב ּוריִאָהּ
 :ץֵרָאָה"ִלְּכ ןודא יֵּנְפְלַמ יהָוהְי יֵנְפלַמי ּוסַמְג ננּוּדַּכ םיִרָה5
 :ֹודּובְּכ םיִמעָה"לְכ ּאָרְו  וקדצ םיִמָשַה ודינה
 דַלָּכ וליּוֲחַּתְׁשִה םיִליִלֶאּב םיִלְלַהְתִמַה לָסַּפ ידָבַפ- -לָכְוושבְיַ

 :םיִהלֲא
 :הוהְיְּךיִטּפְׁשִמ ןעַמְל הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלַגִּתַר ןֹיצוחַמְׂשִּתַו הָעמְׁש
 :םיִהלֲאלַּכקלע תיַלענ אמ ץֶרֲאָה"לּכלע ןֹיְלֲע הָנהְי ו הָּתַאיּכפי

 יער ְךיִמ ויָדיִסֲח תש רַמָׁש עֶר 'ּואְנַש היה יובא
 :םֶליְִ :הָחְמִש בֶליֵרְׁשילְו קיל עָרֶז רוָאיי
 :ֹוׁשְדָק רֶכָזְל ּודֹוהְו הָנהִיַּב םיקידַצ ּוְחְמשיי
 ירֹומְזמו 8

 הָשָע תוָאְלַפְגיִּכ שֶדָח ריש הָוהיל וריש

 :ושְדְק עור נימי ול"הָעיִׁשוה
 :ֹותָקְדִצ הל םִיּוגַה יִניִעְל תְעּושְ 6 עיָרֹוה*

 רמת נרו חְְפ ns הוה עירי
 :הָרְמְז לֹוָקְו רוכב רּונַכְּב הָוהיְל ּוָמ5
cf g3,1 |ו כת  je6 ,3ז קסז ץראה 11 | ל - ורמי  ro *°*>6MSS; ICh 

Poy: * >8MSS 10 1633 | ¢ IMS16,32 הֶרָשַה  dl 6 ICh || 12 ** 1Ch4-4  
mlt MSS 5 ICh, cf 98,9 |מ רַעְיַה | 13 * סת 3 "ינפְלַמ | ל-ל < C:םיִרֲעָיַה,  

 < 1Ch+ “ny |  >Ch | Ps 07, 2 frt dl | 3 tl ויָדֲעַצְל | 4 טגז לָחְּתַו |
1c nonn MSS 5 JW | Ir |בָהא || ל  prb dl | vg plvbb dl | ro * prbl5 =  

prpsל  | Ps 08, 1° 6+ Aaveldל |  pro1 לע MS 6 Hie 86 NO] et fr:6  
<>MSS 8.עורז ורע | 2 84 61 | 3 6+ בקעיל | 5  
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 ּעיׁשְרָי יֵקְנ םָדו  קידצ שפגע חוני
 :וניהלָא| | יִסָחַמ רָּצל יהלאו בגְׂשַמְל יל הָוהְי הנ
 הָוהְי םתיִמְצִי יםָתיֵמְצַי 'םֶתְעְרְבּו םָנֹוא-תֶאוםֶהיֵלע יבש

 :ּונעָשי רּוָצְל הָעיִרָנ הוהְיל הָנְנַרְנ ּוכָלי 5
 :ול עיֶרְנ תֹוֲמְזִּב הָדּותַּב ויִנָּפ הָמְּדקְנ
 :םיִהלֲא-לְּלע לוג ְךלֶמּו הוהְ לו לֶא יב

 :ול םיָרָה תופַעוְתְ ץֶרָא"ירְקָחַמ ודָיָב ירש
 :ּורָצָ ודי תָשַּבְיְו ּוהָשָע אּוָהְו םָיַה ולֹרָׁשַא
 :ונשע 'הָוהְיהיִנְפִל יֹהְָרְבֿנ הָעָרְכְנְו הָוחְּתְשַנ ּואָב |

 . עמה בא םהי

 :רָבְּמִּב הָסַמ םֹיּכ .הָביְִמּכ םֶכְבַבְל ּושְקַתְלַא
 :יִלַעַּפ ּואָר-םַּנ יִנּונְחְּב םֶכיִתֹובֲא יִנּוסְנ רֶׁשֲאפ
 יִרודְּב טוקאי הָנְׁש םיִעַֿבְרַאוס

 :יָכָרְד ּועְדָייאְל םַהְו םֶה בבל יעת 'םע יראו
 :יָתָחּונִמְ- -לֶא ןואבי-םַא יִפֲאְב יִתעְּבְׁשִנירֶׁשַא וי

 :ץראָלכ ההיפ וריש שֶדָח ריש הוה ורישי 6
 :ותָעּושְי םויליסוימ ּורָׂשּב מש ּוכְרֶּב הָוהיל וישי
 :ויִתואְלְפנ םיִמַעָהְהלֶכְּב ֹוָֹובְּכ םִיוּגב ּורפס>
 :םיָלָא"לכ לע אּוה אָרֹונ רֶאָמ לָלֶהְמּו הָוהְי לדג יִכ+

 " שקמְּב יתְָאְפתַו ו נפל ודו
 :זָעָו ֹוכְּכ הוהיִל ּובָה םיִמִע תֹוֲחְּתְׁשִמ הָוהיִל ּוָבָה

 :יָתרְצַחְל ּואְבּו הָחְנַמוֲאׂש מש דובְּכ הָוהיִל ּוָבָה
 :ץֶרָאָה"לָּכ ויָנְתִמ וליח ׁשֶדָק"תַרדַהְּב הָוהיִל ּוֲחַתְשִהַי

21 * mlt MSS 317A); 1 prb 6 6 1712י cf 59,4 || °° 1?'ָנְו םֶתְו | 23 * Hie est 
tues | ל 6% ו "91 | > Hie perdes; dl 6 nonn MSS 6 || 9% frtdl | Ps 5, 
38 6 | 4 3 frt al | 5 6 6ד réparo, יקַחרמ | 5 ft dL | 6 = frt dl (Var) vel 

al} | 7 == ft 1 6 IMS 3 מ ןאצ] ומע' cf 100,3 | ל frt vb exc || ° 1 fit לב | 
ro * vb exc; 6 Hie $ אּוהַה רֹוּדַּב; קזקצ הָרֹמּו ררוס רֹודְּב 788 | ל + ₪ | 
> IMS ,דע 6 66 | Ps 96, 2 1Ch 1623 םוילֶא | 6 = 4155 הֶוְָחְו = 0 
  = ICh 1629 | g pl MSSויָנָפְל  = 1Ch | 8 5ל 40155 ומקמְב | 1627

 . = :Ch 16,30ויִנָפְלִמ



 2 םילהת 220

 ה םיגנערו נד הָביִשְּב בו רו
 :וָּב הָתלְעְהאָלְו ירוצ | הָוהְי רָשָודיִכ דיִּנַהְלי

 רָאְתַה זֶע יהְוהְי ׁשֵבָלי ׁשֶבָל תּוָשּג ֶלִמ הָוהְיי 3
 :יהֶּתֶא םלועמ אמ ךאסּכ ןוכְנ> :טֹומִּתלּב לבת "ותא
 :םֶיְכְד תרה ואְשַי םלֹוק תָֹרְָנ ּוָמָשב הָוהְיו תּורָהְנ אש
 :הָוהְי םוָרָמַּב רידא םָידיִרָּבְשִמ םיִריִּרַא םיִּבַר םִיָמו תולְקִמ+

 :םיִמָי ָּךְרֶאְל הָוהְי שֶדָק"הֹואַנ ָּךְתיבְל דאָמ ּונְמָאְנ ו ךיָתדעי
 :ַעיֿפוה תֹומָקְנ לא הָנהְי תוָמְקְנ-לַאי 4

 :םיָאגילע לומג בָשָה ץֶרָאה טפש אֵׂשנִה*
 :ּולֲעי םיעָׁשְר יתָמידע הָוהְיוִיִעָשְר יִתְמִדדַע
 :ןֶוָא ילֲעּפ"לְּכ ּוּמַאְתִי קָתָע ְָּּבְַי ּועיִּבּ
 :ּונעי ךתְלחנו ּואְּכִדְי הָוהְי ְךמעפ
 :וחצרי םיִמֹותיִו וגרהי רֶגְו הָנָמלַאֿפ
 :בקעי יִהְלֶא ןיִבאָלְ ּהָיהַאְרְ אל ורמי

 ּלִַָּת יֵתָמ םיִליִסְ עב םיִרְב ניב
 :טיּבִי אָלַה ןיע רצי-סא עֶמְׁשִי אָלֲה ןזָא עָטְנַה
 :תעְּד םֶרֶא דָּמלְמַה חיכו אָלַה םִיג ךָסיִהי
 :לָבָה הָּמַהיִּכ םֶדֶא תֹובְׁשִחַמ עדי הָוהְי יי

 :ּונדְמַלְת יְֵּתָרּוּתַמְו הָיי ּונְרְסיִתירְׁשֲא רֶבְּגה יִרְשַאיי
 :תַתְׁש עָשְרָל הָרָכַי דע עֶר יִיִמ וָל טיִהְׁשַהְלי
 :בֹועי אָל ותָלַחְגְו וָּמַע הָוהְי שָטְידאְלּויִּבי
 :בל-יִרָשידלָּכ 'ויְרֲחַאַו טּפְׁשִמ בּושָי יקָדָצדדַע-דיִכ 5

 :ןוא ילעפדםַע יל בָצְיְתְידיִמ  םיִעְרְמְדִע יל םּוקידימ 6
 :יִשָּפַנ הָמּוד הָנְכָשו טָעְמְּ יִל הָתָרֶזָע הָנהְי ילּולול

 ינסו הוה סח יִלְִר הממ יּתְַמֲא-סַאיצ
 :יִשְפִנ ועשעשי ףיִמּוחְנ יּבְְקְּב יפערש בָרֶּביפ
 :קה"ילע לַמע רֶצֹי תה אָפּכ ְרבָחְיַהי

 ןַּבִת  ny, Q mit Mss my | Ps g3, 1° 5 4 | *16 Vrsא 16
cf 754 | 2 prb vb exc || 4 ** prb 1 שמִמ ריִּדַא' | 5 prps nl) | Psg4,1! 

 |  ft 1666עפוה צe! הָעיִפֹוה || ז2 * קזפ 41 | ** קצק 'ּתִמ הוהי || 15 * £3 קדצ

 . | 16 ft 61 | 7 tdל תיִרָחַאְו ? 51
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 :וִּתַמַא הָרֲחסָו הָגִצ
 :םָמֹוי ףּועָי ץַחַמ | הָליָל דַחַּפִמ אָריִתאְל
 :םִיָרָהָצ דּושָי בָטְקִמ ךְלהְי לפֲאְּב רֶבָּדמ
 ְְגיִמיִמ הָבָבְרּו ףָלָאוְְּּדצִמ לַּפי

 :שָגַי אָל ְךיֶלֵא
 :הָאְרִת םיִעָשְר תַמְלשְו טיִּבַת יִניִעְּב קר
 :'ךנועמ ָּתִמש ויש ייֵסְתַמ הָוהְי הָּתַאְדיִּ
 :ךֶלָהֶאְּב ברקי"אל עגנו הָעְר ףילא הָגֶאְתְאְלו
 ְיִבְרְּד-לְכְּב ךְרַמְשל להו ויְכֲאלַמ יב
 ְלְנַר ןֶבָאְּב ףגַּתופ ָנּואְשְ םִיפכלֲעַי*
 :ןיִּנַתְו ריֵפּכ סֹמרַּת ּךרַדּת ןֶתַפְו לחש-לַעו3

 :יָמְׁש עדיחיכ ּוהָבְנשַא ּוהֲמְלַפַאו קַשַח יִב יב
 :ּוהָדְּבְכַאו הָצלַחַא יהָרְצְב יכנֲאומע ּוהֿנֲעֶאְוויִנֲאָרָקופ
 :יִתָעּושיִּב ּוהָאְרַאְו ּוהֲעיֵּבְׂשַא םיִמָי ךִרֶאי
 :תָּבְׁשַה .םויל ריש רומְזִמי 2

 :ןויְלֲע ְךְמַׁשְל רָמזְלּו הוהיל תודוהְל בוט?

 :תליִלַּב ףְָנומַאו סח רבב דנה
 :רּנְְּב ןָֹּגִה יע לבָגִילֲעַו רושָעְדילע+
 :ןַּרֲא ךיִדָי יֵׂשֲעַמְּב 'ֶּלַעָפְּב יהָנהְי יֵנָּתְחַמׂש יִּכ

 :ְיתבְׁשִחַמ ּוקְמַע דֹאָמ הָוהְי ךישעמ ּולְְנְהַמ
 :תאְזתַא ןיִבָיְאָל ליִסְכּו עָדָי אָל רַעַּב-ׁשיָאל
 א יֵלֲעּפלַּכ וציציו בָשָעְומְּכיםיִעָשְר ַחָרפַּב*

 :*הָוהְי םלעל 'םורָמ הָּתַאְופ :דעיַרֲע .םֶדְמְׁשַהל

 לכ ְּרָפְת .ודבאי יבא הגה :הוהְיִביא הגה יי
  = Rr Aב מ 4

 ילעל) = :ןנער משב "05 ירק םיִאְרכ יָת 1
 :יִנְזֶא הָנָעַמְשִּת יער יִלָע םיִקכי ייִרְושְּב יִניִע טָּבַתַויי

 4 °° prps post 7 0 / 6 6 רֵׁשְ lg* , prb סמ ה ַתְרַמֲא קזס התא |
 1 ₪ ףֹועָמ | זס קו א ףיִלָהאְּב | 13 6 8000, 1? לַחֹו | 15 * 0: יכנא |
 ל frt dl | 16 cf 50,23; prpssi ּוהורַאו | Ps 92, 5 * קזס dl | ל pl MSS % ףילעפב ן

5 pl MSS 58 py | ,ף * 6 9שוטד frt 1 םֶמרִמ || ל prb dl || ro = <> 5 

 65 frt 1606 | זז * 6 Hie DRI | ל 65 ו raAlaiwdic) Hie יִתֹלְּב; 1

 4 6 3 יִנָתְלַּב | 12 * קזפ | 6 וז יִרְרושְּב | * צל 1 םיִעַרָּמַּב יו יִמְקְּב.



 0 םילהת 4

 יעיבר רפס

 םיִהלֲאָה"ׁשיִא הָׁשמְל הָלְפְתי 0
 :רֶדָו רָב 'ּונָל ָתיִיָה הָּתִא ןוָעְמ יִנדַא
 לָבַתְו ץֶרָא לָלּוָחְתַו דִי םיִָה וםָרָמְּ

 :לֶא הָּתַא םָלוע-רע םִלֹועַמּ
 :הָלְיְלב| :םֶדָאדיִנְב ובּוש ירָמאּתַו אָּכד-דַע שונָא בֵׁשְּת

 הָרּומְׁשִאְו  רָבַעַי יִּכ לּומְתֶא וי ְךיָניֵעְּב םיִנָש ףֶלֶא יִּ
 :ףְלֲחָי ריִנֲחָּכ ירק ּוָהְי "הָנש םָּתְמַרז'
 ׁשֵבְְו ללומְ בֶרֵעָל ףָגְחַו ץיִצי רבב

 ּונָלָהְבִנ ְךְתָמֲחבּו פאב ּוניִלָכְיְִז
 :ךיִנֶּפ רּוָאְמל ּונָמְכע ְךדננְל וניתנוע תש*
 :'הָנָהְדומְכ ּונינְׁש 'ּוניִלַּכ ַָתְרְבְעְב נפ ּוניִמְיילָכ יי

 הָנָש םיִנומָשו תרּובְנִּב םֶאְו הָנָׁש םיִעְבָש םֶהָּב ּוניִתונָש-יִמְי

 :הָפְְנַו שיח זְגיְּכ ןְוָאָו לָמָע םֶּבֶהְרְ
 ְֲּתְרְבַע ְּךְתֶאְריִכּו ְּךָּפַא זע עדוי-ימיי
 :הָמְכִח יבְבְל אּֿבְנִצ עדה ןֶּכ ּוניַמָי תֹוָנְמַליי

 :ְיָנבֲע-לע םחָנִהְו יָתָמרַע הָוהְי הָבּוׁשי
 :ּוניִמָילכְּב הָחְמְׂשִנְו הָנְרְנּו ּךָדְסַח רֶקּבב ּנעְּבשיי
 :הָעְר ּוניִאְר תּונָש ּונָתיִנְע תֹומיֵּכ ּונָחְמָש 5

 :םַהיְִּבלַע ףְרֶדַהו עפ ְךָדְכע-לַא הָאְרִי

 ןְגולְתַי יש לֶצְב ןויְלָע רֶתְסְּב בשוי 1
 :וב"חַטְבֲא יהלֶא יָתְדּוצְמּו יִסָחַמ הָוהיל רמא-
 :תווה רבדִמ שּוקְי חַמ ףָיִצְ אּוָה יב
 הָסְחָּת ויִפָנְכתַחַתְו ל ךֶסְנותְרְבָאְב

e 2 fn ||לֶא הָּתַא  Ps go, 1 5 fit 1 c pc MSS 6 IW; al pro > huc trsp 
 5 pl MSS v7] 21 6 68596 92— (Pol) | v 3 rsp? post 4 | **1 ? רַמאּת ֹואָּכַּר |
 4 %+ 1 רַבַע | 5 ** 65: 65 הָנָׁש םָתָמְרְז; קזק 'ש םַתָמְרְז, גו הָנָׁש הָנָׁש םָּתְעַרְז

dl)יכ  elּוניִמְלַע || ף = לכ  mlt MSS A Hieגו הָנש םֶתְמ עֶר | * 6 61 | 8  
 ל 6 ּוניִלְּב 5 ולָּ frt recte || 5 65 0/6, 1? Nall | ro Vrs ₪ םֶּבִרו | זז 6

 תַאְרִיִמּו, 1 + אָרְי יִמּו ץe אָריֵי (פזפ ןֵתיֵא ריּכַי) || ז2 == 'Aצ 116 8 בָלְב אבְנְו
 1 + בלב אָבָנְו | ד תסממ MSS ףַּדְבְע | 16 חו 1155 68 ףיִלְעְּפ | 17 * ₪ 6
 21155 dl | °° ₪ 6 3155 65 dl || Ps gr, 11 fit QW); al praem " יֵרְׁשֲא |

2.16 Hie $ ,רָמא 6 606 | 3 658 JH fit recte cf 6. 
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 :יִתָעּושְי רּוָצְו יִלֲא | הָּתֶא יֵבֲא יֵנֲאָרְקִי אּוָהז
 :ץֶרָא"יִכְלמל ןוְלַע ּוהָנְתֶא רֹוכְּב ינָא-ְףַא=*
 :ול תֶנָמֲאְג יִתיִרְּו .יִּבְסַח ּול"רוָמְׁשֲא םֶלּועָל>פ
 :םיָמְׁש יֵמיּכ ּואְסַכְו ועְרז דעֶל יּתָמַׂשְו
 :ןּכלְי אָל יטּפְׁשִמְבּו יָתְרֹוּת ויָנָב ּוָבָזעיסָאּי
 ּורָמְׁשִי אֵל יֵתֹוצִמּו ּולְלַחְי יִתקָחבֲא=
g30 הרוב םַעָשּפ טָבָשְב יִּתְדַק 

 הגש ב יִתְפָש אמו יב לאיאל
 :בּנכַא דִוְדְלְֶא יִשְדְקְב יִּתְעְְּׁשִנ תֶחַאְ
 :יִדְגָנ שָמָשּכ ֹואְסַכְו הָיְהִי םֶגֹועְל עֶר
 :הָלְס ןַמָאְנ יקַחׁשַב דעֶוי יםָלֹוע ןוָּכְי ריב

 :ּךֶחיִשְמְםִע ָּתְרַּבעְתִה סָאְמִתו ְתְחַנָז הָּתַאְופ
 :ּורֶזְנ .ץראל תְללת ףדבע תיִרְּב הָּתְרַאְנ

 :הָתְחְמ יִדעְבַמ תמש ריִתרְַנ"לָכ ְתצְכפי
 :ינֵכְשל הָּפְרַח הָיָה ְּךרָד יִרְבָעְלּכ ּוהָסש
 :ויִבווִאלָּכ ָתְחֿמְׂשַה ויָרָצ ןיִמָי תומירָה
 :הָמְחְלמַּב ותמקה אָלְו ָּּבְַח רָּצ ביִשְתִףִא<
 :הָּתְרנִמ ץֶרָאָל ואְסַכְו יִרָהֶּטִמ ָתָבׁשַה5
 :הָלָס  הָשּוב ויִלָע ָתיִטֲעַה  וימּולע יַמְיָתְרצְקַהּי

 ְָתָמֲח ׁשֲא-ומְּכ רעְבַּת צל רָתָסִּת הָוהְו הָמירעּז
 :םֶדֲאיגְּבילְכ ָתאָרְּב אְוָׂש-המילע ידָלָחְדהַמ ינא"ירָכְז
 :הָלָס לֹוָאְׁשדיִמ וׁשְפַנ טְלמְי .תֶוָמ"הָאְרְי אָלְו הָיְחִי רָבָג יַמּפ
 :ְָתנּומֲאְּב דוד ָתְעַּבְׁשִנ יָנדאו םינשאְרֶה ְךיְָסֲחו היא
 :'םיִמַע יםיִּבר"לְכ* יֵקיַחְב יִתאָש" יִּדָרְבִע תָּפְרָח יָנֹדֲא רכזי
 ְָחיִׁשְמ תוְבְקְע ופרח רֶׁשֲא הָוהָיייִבְוא ּּפְרַח רֶׁשֲא-

 :ןמָאְווְןמָא םֶלעְל הוה ְּךרְּב>
cf 25 7,15 |13 $ ריִסֶא MSS Hieרֹומְׁשָא, 0 רָמְׁשָא | 34 1 6  K29  

mtרֹוחָא, ג1 רצָמ | 45  sזקp16 על | < קָחָׁש דעְבּו | 44 MsS38 *  
cf a4 79,5 |1 קצל 1דּיִמ הָטַמ | 47  ut AX Hie1ורָהַטְמ, 5 ורָהְטמ  MSS 

=A Hieדלחמ, :5 דֶָלָחַהַמ  nonn MSSינדַא | = " prbl48* 15 + אָנ || ל  
plףס  | Hie36; 1115 לדח המ, 115 ינא דלח המ; 1 יִנֲא לְדָח"הַמ | 5 416  

MSS ;הוהי ft WN (trsp,) | 51 > 241155 8 ד ףרבע | לל crrp | 5 Hie 
omnes iniquilales, ב omnes meditationes; frt 1 תַמְלְּ | צ 53 >2MSS. 



 978 םילהת 26—89,1

 :יִחָרזָאָה ןָתיִאָל ליִּכְשמי 9
 :'יִפּב ךְתָנּומֲא עיִדּואורָנ רֶדְל הָריָשֲא 'םלּוע הָוהְי יֵדְסֲח
 םָהְבְךתָנּומֲא 'ןָכָתוםִימָׁש הָנְּבי דָסָח םֶלֹע יּתְרַמָאריִכ

 :הָלָמ ךאסּכ רְֹויררְל יִתיֵנְכּו  ךעְרז ןיִכָא םֶלֹוע-רֲע
 :םישדק לַהְקּב ְִּתָנּומֲא-ףַא | הָוהְי 'ָדַאְלִּפ םִיָמָׁש רוי

 :םיִלֲא ְבְּב הוהיִל הָמְדִי הָוהֹל ךרעי קחשב יִמ יז
 :ויָביִבְסלָּכלַע אָרּונְו הָבִר  םיִשדקידוסְּב ץרענ לֶא*
 :ףיִתוביִכְס ךְתָנּמֲאָנ ּהָנוְויִקֲח ךומְכְדיִמ תּואְבָצ יִהלֶאוהָוהְי
 :םָחְּבַשְת הָּתַא וילג אוָשְּב םָיַה תִאנְּב לֵׁשֹוְמ הָּתַאיִ
 :ְךיִבְוא תרזפ נע עורב בהר לֶלְחָכ תאְכד הָּתַאיי
 :םֶּתְדסְי הָּתַא ּהָאלְמֹו לֶבַת ץֶרָא ָּךְל"ףִא םימָש ליי
 ונגר 'ִהְמְשְּב ןומרחְו רֹובְּת םֶתאָרְב הָּתַא ןימְְו ןוְצי
 ְְגיִמָי םוָרְת ְךֶדָי זעְּת | הָרּובְּג"בִע עורֶז לי
 :ךיִגּפ ּומְדְי תַמָאְו דֶסָת ֶאְסּכ ןֹוֵכְמ טֶּפָשַמְו קֶדָצי5
 :ןּכַלַהְי ךיִנְּפרואְּב הוהְי הָעּורְת יעָדי םֶעָה יִרָשַאי
 :ּומּוריְךְתָתְדְַבּו םּיַה"ָּכ ןָּליִנְי ְךֶמַׁשֶבל
 :ּוניגרק םיָרְּת ךְנוצְרְבו הָּתֶא ומנע תֶרֲאפתיי
 :ּונָכלמ לֵאָרְׂשִי שֹדְקלְו ּונגנִמ הָוהַל כי

 רַמאתנ יִיִדיִסֲחל ןוזחְב תְְּד אי
 :םָעַמ רּוחְב יִתֹוָמיִרֲה רוגל 'רָזע יִתיַוש

 :ויִּתְחַשְמ ישדק ןֶמָשְּב יּדְבע נד יִתאְצְמִיי
 :ּונְְמַאַת יעורֶזףא מע ןוכִּת יִדָי רָשָאְ<
 :ּונְגעְו אָל הָלְועְְֶבּו וב בוא אישי
 :גָא ויִאְנַשְמּו ויָרָצ ויָנְּפִמ יִתוַכְו+
 :ונרק םּוְָת יִמָשְּו מע יְִסַחְו יִתְנּומָאְו5
 :ניִמְו תחָהְּבַבּו .דָי םיב יִּתְמְשְו

 Ps 89, 2 * nonn MSS םֶלועְל | *1 ? ףיִפְּב et conig 6 3 | 3 * 6116 ּתְרַמָא
 prb 1666, sed 6 יכ dl (gl ante 4 trsp) || * 65 ןּכִּת | 4 6 יִריֵחְבְל | 61

vel45 םיִליִא | 8 טפס 6 6 , 6 1 בר Sודויו | ל 22155 6 116 3 ךיִאְלּפ | 7  
6x4ָתיִּכְד | 13 =  pl MSS1 ןואָשַּב | זז  g trsp 6 6 accent | ro fitה בר | Ni 

 םִיְו | ל 255 65 ְּףָמָׁשְל | 17 קל 1 ּונֵנַרי | 18 א םיִרָה, 0 m1: MSS 68 םּורָתְ|
 20 * sic Vrs; MSS ףדיסמל || ל ft1 ר(, 41 זע.
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 :'ויִלָע ָהְנְנוכְי אּוהְו :ּהָּב"דַלְי שיִאְו ישיִא רַמָאִיו ןויִצְל5ּ
 :הָלס םשדדלי הֶז םיִּמַע בותְכְּב רֹּפְסִי הוהְיֿפ
 :ְּךּב ינֲעַמלְּב םיִלְלְחְּכ יםיִרׁשְוז
 ליִּכָשַמ תוֶּגעְל תלחמ7לע ַחַּצַנִמַל תרָק ינָבל רומְזִמ רישי 8
 :יִחְרְזָאָה ןָמיַהְל

 ְָּרגִג הֶלֵיֵלַּב יִּתְקעַצ םוי יִתַעּושְי יֵהלֲאי הָוהְי

 יִתנרל ךְנזָא הפה יִתלּת נפל אב
 :ועיִגַה לֹואָׁשִל ייחו יִשְפַנ תּוָעְרַב הָעְבָשדיּי
 :ליאְךיא רָבְגְּכ יִתיִיָה רוב יֵדְרּונ-םִע יִּתְבַׁשֲחְנ
 רֶבָק יֵבְבְׁשוםיִלְלֲח וָמְּ שפה יםיִתָמב

 :ּורַדְגִנ ָךְדיִמ הָמַהְו דוע םתרכז-אל רַשַא
 :תּולצְמָּב םיִּכָשַחַמַב תיַּתְחַּת רֹבְּב יִנָּתְש
 :הֶלָּפ | ָתיֿנע ּףירְבְׁשַמ-לֶכְו ְךָתֶמֲח הָכְמָס יֵלֲע

 ומָל תובעות יִנָתַש ימה יעדי תקרה
 יִנָעְִּנִמ הָּבאָד יגיע :אָצֲא אָלְו אל
 :יפכ ְךילֲא יִּתְחַמִׁש םוְוילְכְּב הָוהְי ףיִתאְרְק
 :הָלָּ ודויוּומּוקְי םיִאָפְריבִא אָלָּפ"הׂשֲעת םיִתַמַלֲה יי
 :ןודבּב ףֶתָנּומַא ּךְָסַח רֶבָקְּב רּפְִיַה יי
 :היׁשִנ ץרֲאּב ףתקרצו אל ךָשַחְּב עֶר

 ָדָמּדקִת יִתָכפּת רק יִתָעְוש הָנהְי ְיֵלֲאוינַאויצ
 :יִנָמַמ ףךיִנָפ ריִתְסַּת יִשְפַנ חְנְזִת הֶוהְי הָמְלי
 הבא ףיִמִא יִתאָשְב רעֶגִמ עונו ינֲא יִנָעי
 :יִנּותְתְמִצ ְּיִתּעְּב  ףינורח ּורָבָע יעז
 :דַחְי יִלָע ּופיִקַה םויַהיִלְּכ םִיַמָכ יִנּוּבסי

 :'ָךָשְחַמ יעָדְיְמ" 'עָרָנ בהא יִּנָמִמ ְּתְקַתְרַה יל
con; |רמא םַא | ל ? 6 1  a15 **1? שיא רַמֹא םַא (6 'א 'א [ןויצ] םַא);  

 6 1 בָתְבַּב )© - 6 A | 7 * nonn MSS 63 ב | ל 5155 5

 6 = 1? יַמַּכ | * 6: סקי יְּבָשה יִּתְלַשְמְנ .יִּתְבָשְחִנ ] 7 63 "תומלַצב |
 תינָא, 91 תנע, תיוצ | 9 53155 ולכ; 1 5 6 68 יִתאלְכִג; זק + | 14 קול 1 |
 15 קז 41 | 16 1? יִנּפְפֶא et 41 יתאשנ פו הָגּופֲא | זָל 1 יֵנּותָּמִצ | 10 * >69-55 |
 b-b 6 1006 yvworolg pov 0 וו Gn); nonn MSS ךָשֶחַמ ; 6

3/0705 meos abstulisti )3 a ine) 2 Twn; +1 .ּתְכַשֶח םיִעְדְיִמ 
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 :ּונָצְראְּב דֹוכְּכ ןֶּכשל עשו ויִאְריק בורק ְךָאיי
 :ּוקַשְנ םולָשְו קֶרָצ ּושָּנְפִנ תֵמאְידְסֲח

 :הל תת ּנְרַאְו בוטה ות הוה"
 :יָמֲעַפ ְֵּרָרְל םַשָיַו .ךלהְ ויִגְפְל ציי
 ל הָכְפְּתי 6

 :יֵנֲא ןֹנְבֲאו ינָעדיְּכ = יֵנָגעְךְנְזָא הָוהְיהְטה
 :ףיִלַא חמובה יהלֲא הָתְךְֶבע עשוה יֵנֲא דיָסָח"יִּכיִׁשַפנ הָרָמָׁ
 :םיַה"ִלָּכ אָרְקַא ְָלֲאיִּכ יבא יֵנָגח
 :אָׂשֲא יֵׁשְפַנ יָנדֲא ְלֵאיִּכ =ְּךָּרְבַע שפג חַמי
 :ףיִאְרְָכְל דָסֲחבַרְו .חֶלסְו בוט יָנֲֹא הָּתַאדיִכ
 :יָתּונְּנֲחְּת לָקִּב הָביֵׁשְקַהְו יִתלִפְּת הָוהְי הָניוֲאה
 :יִנגְעְת יִּכ ָךֵאָרַקֶא יִתָרָצ םוָנְּבי

 :ְיֵׂשֲעְמְּכ ןיֵאָו יָנֹדֲאּוםיִהלֲאָב ףוָּכְיִאל
 :ףִמְשל דְּבִכיִו ינדא ְּךינָפְלּוְחַּתְשיְיּואֹובְי ָתיִׂשָערׁשֲאוםג"לכי
 ְָּרבְל םיִהלֲא הָּתַא תֹוָאָלְפַנ הָשַעְו הָּתַא לוָדְניִּכיי

 ְּדַמְׁש הֶאְרִיְל יִבָבְל די ְּךָּתַמֲאַּב ךלהא ְּךָּכְרדוהְוהְי יִנָרֹוה יי
 ":םלועל ףמש הָרְּבַכַאְו יִבְבְללֶבְּב יֵהלֲא יָנֲֹאוָּבְדֹוֲא

 :היּתְחַּת לואשִמ יִשָפַ ָתְלַצַהְו לע לו ּךּדְסַחְדיִב

 יִׁשפנ שק יציע תדע יל מק םיְִז יהלי
 :םָּנְל ךּומְש אָלְ

 :תַמָאְו דָסָת"בַרְו םיפא ּךְרֶא ןּוָנִחְו םּוחרְלא יִנדִא הָּתַאְו5
 יִנַָחְ ולא הָנָפ

 :ּךִתְמַאְְְבְל הָעיִשוהְו בעל ְָע-הָנִּ
 הָבֹוּטְל תוא ימע"הָׂשֲע ול

 :יָנָּתְמַחְנְו יָנִתְרַזְע הָוהי הָתַאדיִּכ ושביְו יִאְנַש וארו

 ריש רומְזִמ תַרקינְבְלי 87
 :בקעי תֹונְּכְׁשִמ לכִמ ןויצ ירעש הָוהְי בהא> :שֶדְקיִרְרַהְּב ותְדּוס
 :הלס םיִהלֲאָה ריִע * ְךַּב רָּבְרִמ תודָבְכְנ
 :םֶׁש-דְלְי הז שּוָפדםִע רַצְו תָשַלפ הֹּנַה יעל לבב בֵהְרוריֵּבְזַא+

14 l ft םֹולָׁשְו | Ps 86, Ir mtr incert | 2 ft post 3a trsp | 3 1 MSS 

  | 4 5הוהי | 6 קו 3155 לֹוקְל | זז 63 ְּךַחָי (ג הדח)  MSSהוהי | 5 תסממ
54,5 | Ps 87, 1 fit vb exc; mtr incert | 4 6 .]ר 
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 הָוהְי תֹרְצַחְל "שפנו הָתְלָכ"טנְו הְָּכִנּ
 :יָח לָאדלָא ּונְנרי יִרָשְבּו יל
 :יהלאו] ּהָלו קו רורדּו תיב הֶאְצַמורופצדםנ+

 יפלִמ תֹוָאָבְצ הָוהְו ףיִתּוְּבְזִמתֶא ָהיתֶּפֶא הָתְשְרְשא
 :הָלְס ךּולְלַהְי לוע | ףַתיִב ישו ירש

 :םֶבָבְלִּב תולְסְמ ְּךָב ולו םֶדֶא יִרָשַא*
 והּוְתיִׁשְי ףיִעְמ יאָכְּבַה קָמַעְּבי"יָרֶבְעז

 :הָרֹומ יהָמְעַי תוכְרּבדִּ

 :הָלְס| | :ןֹחצְּב םיָהלֲאלָא הָאְרי יליֲחלֲא יליחמ וכלל

 :ְָחיִׁשְמ יִנּפ טַּבַהְו םיָהלֲא האָר ונגְנַמיי
 ףלֶאמ ְּךיֶרְצֲחַּב םֹוידבֹוט יִּכי
 :יעשָרילֲהֲאְּב רּודמ "יהא תיִבְּב ףפותסה ייֵּתְרַחְב
 םיִהְלֶא הָוהְי ןגמּווׁשֶמׁש יב

 :םיִמָתְּב םיִכְלְהִל בּוטדענִמו אל הָוהְי ןתו דּובָכְו ןח
 ְָּב חטּב םֶדֶא יִרָשא תוָאְבְצ הוה

 :רוָמָזִמ חרקדיִנְבְל ַחָצְנְמְלי 5
 :בקעי תוכָש ְּתְבְש ּךֶצְרַא הָוהְי תיִצְרְ
 :הָלְח םָתאָּמַח"לְב יִפַּכ מע ןוע תאָשְב
 ְּפַא ןורחמ תובישה ְּךֲתְרְבֶעדלָכ ָתָפִסֲאּ
 :ּונָמִע סע יֹרָפָהְו ּונֲעְׁשִ יהלֶא יוניבּוש>
 :רֶדְו רֵדָל א ֶּׁשְמַּת ּונָּבףנַאָּה םֶועָלה
 ְָבּוחְמְׂשִי ףִמַעְו ּונְעַחְּת בּושְּת הָּתַא אָלַה
 :ּונָלןַתִת ףִעֶשְיְו ךָדסִח הָוהְי ּונָאְרַה

 ּומֲעלֲא םולָש רָּבַדְיויֶּב "הָוהְיּולֶאָה ּבדזהַמ הָעְמְשֶאּפ

 :'הָלְסַכְל ּובּושָודלאְ יָדיִסֲח"לָאְו
mtr incert | 5 6ל  | majק  *mlt MSSע6] | 616 1186 8 | 4  Ps 84, 3 1 Da 

 66 דסט6 aidvag דשצ טזשצשצ (?TY TY) | 6 6 6006066 1 תּולַעַמ ]

SMS 668 ןועָמ, 1 4 |  > || ₪ Vrsםיִרְבֹוע || * קא55ַ הכבה,  :MS7 *  
frt INQ! sineליַח | * 65 לֶא; 1  dca || 8 * prpsּוהָתיִשְי | < 22155 תשע, 6  

Ps 85,255 6/1553 םיִהְלֶא | < קזק5 רשע ||  * | (פק 866tr)לא || זז * קזק יִרְדַחַב  
 2 K תובש, 0 תיִבש | 5 * פז אָנ בוש | * קזקפ רַסָהְו | 7 6 לַאָה | 9 * 6+

kapdiav; 1 +ד006 (חוטדק600עד06 066 0076ע  ft dl | = 6 kai (éri)יב | ל  

 םֶּבַל ויְלֲא ּוביִשָי לֶאְו (ץe! הל םָּבָלְב יֵבָׁש יִלָאְע
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 :הָלָמּואְשִּת םיעָשְר יגְפּו לְעּוטְּפְׁשִת יִתָמירע
 :ּרקיִדְצַה ׁשֶרו יָנָע = יםֹוָתְְו לֶדיוטְפְׁשו +

 :ץֶרֶא] :ּוליִצַה םיִעָשְר דָיִמ ןוָיְבָאְו לדדּוטלפ+
 יֵדְמּומ"לָּכ וטומי ּוכְלַהְת הָכָשַחּב ניב אלווּועְדְ אל5

 :םֶכְלַּכ ךלע ינְבּו םָּתַא םיִתלֲא יִּתְרַמָאדיִנֲאֿפ
 :ּולּפַת םיִרָשַה דַחֶאְכּו ןּוְתּומְּת םֶדאְּכ ןְכָאז

 :םֶיוגַהיֶכְב לַחְנִת הֶּתַאהיִּכ ץֶרֲאָה המְפְׁש םיִהלֶא ,הָמּוק*
 :ףסֶאְל רומְזִמ ריִשי 8

 :לא ה שֶרֲחָּת"לַא נז םיִהְלֶא

 :הינופצ-לע וצעְיַתיַ רוס מרעי ךמע- לפי
 :לדוע לֶאְרְשידמש רֶכְניהאָלְו יֹוגִמ םֶדיִחְכַנְו וכל יורָמא 5

 תרי תיִרְב יל רדְַ בל ו יי
 :םיִרְגַהְו בָאֹומ םיִלאָעְמָשְיְו םודָא לָהָאְז
 :רֹוצ יִבָשְנְימִע תֶׁשָלְפ קֶלְמִעַו ןומעו לב
 :הָלָס  טֹוָליִגְבִל ערָז יָה םָּמִע הָוָלִנ רּׁשֲא-םנפ
 :ןושיק לֵחגְּב ןיִבנכ | אָרְסיִקְכ ןומְּכ םָהָל"הֵׂשֲעִַײ
 :הָמְרַאְל ןַמּד ּויָה ראָדְריעְב ּוְָמְשְניי
 :ֹומָכיִסְנ"לְּכ 'ענְמלַצְכּו חבוי בָאְזכְובָרְֹּכ ומיד "ומַתישי*
 :םיִהלֲא תֹוָאְנ תֶא ּונָכ הָׁשְרינ ּורְמֲא רשאי
 :ַּור"יִגְפַל ישקפ לֶגְלנכ ומתיש יַהלֲא +
 :םיִרָה טְהלְּת הָבָהָכְכּו רעֶנירעֶבּת ׁשֶאְכי
 :םָלֲהבִת ְךְתַפּוסְבּו ּךָרעֶסְּב םפְְּרּת ןּבי*
 :'הָוהְי ךֶמש שקי ןילְק םֶהיֵנְּפ אמיל
 :ּודְבאיְו ּוְרֶּפְחִיְו דַעדיִדַע להבי ּושְבִי 18

 :ץֶרָאָה"לָּכ"-לַע ויל בל יהוה ךֶמָשי הָּתַאדיִּכ ּועְדָיְויפ

 :רומְזַמ חַרֶק"יִנְבִל תיִּתּגַהְלְע הנמל 84
 :תֹוָאָבְצ הָוהְי ךָתונכְׁשִמ תֹודיִדיההַמ*

 Ps 82, 3° 68 trsp || 6 ft dl | 7 עזפפ םיִדָשַה 1 םיִשְרֶה | 8 קצת לְׂשְמַּת |
Ps 83, 4 ‘AE 116 ףָנופצ | 5 = prb dl | * ₪ al || 6 = prb 1 עְו א' | ro ft 
dl | r2°1ftc6 NW vel 4 דנ' |? add | 131? ny) vel ny) | 14 = 
vb exc | 17 °° prb post 18 trsp || 18 frt vb exc || 19 = fst dl. 
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 ךְביְִי הָעְטְנרֶשַא יהָּנַכְויéֿ :תאְז פג דקְפּו
 :'ִּדָל הֶּתְצַמִא ןֿבדלעי
 :ודבאי ךיִנָּפ תֶרַעְגִמ 'הָחּוסְ ׁשֵאְב יהָפְרְׂש יז
 ָּרַכ תצמא םֶדְאְִּבד לע ימי שיא-לע דדיה
 :אָרְקִ ךֶמְשְבּ נייחת ּךָּמִמ גּוסְנ"אָלְויפ
 :הָעָשְוִנְו ךיִנָּפ רַאָה ּונָביִשַה תֹוָאָבְצ םיהְלֶא הוה

 אל תיִּתְגַהלַע נמלי 81

 :בָקְעַי יהלאל ּועירָה ונע םיקלאל ּונינְרַה
 :לָבָנבע םיִעָנ רונַּכ ףתדּונתּו הָרְמְז-ּואָש
 :ונגח םויל הָסָּכַּב רָפוש שֶדְחַב ּועָקַּתצ
 :בקעי יהלאל טַֿפשמ אּוָה לֶאְרְשיל קח ב5
 םִיָרְצִמ יץֶרָא-לעי ֹותאֵצְּב ּומָש ףסוהיּבו תור
 :עָמשֶא יִּתְעְדְייאְל תפְׂש

 :יהְנְרְבַעִת "דוד ויִּפַפ ֹוְמְבַׁש לָבָּסִמ יִתָיִסֲהז
 םַעָר רָתַפְּב ְּךְנֲעַא צלחו ְתאָרָק הָרָצַּב5

 :הָלָ | הָביִרְמ יָמ"לֲע ֶנָחְבִא
 :יִל"עמְׁשִת-םָא לֵאָרְׂשִי ּךָּב הָדיעֲאְו ימע עֶמְׁשִי
 רָכָנ לֶאְל הָיֲחְּתְׁשִת אָלְו רז לַא ְּךְב הָיְהיהאְלִט
 םִיָרְצַמ ץֶרַאַמ עמה ךיַהְלֶא הניו יִכְנָאי

 ּוהֲאְלַמַאַו ְךיֿפ-בֲחְרַה
 :יִל הָבָאדאְל לֵאָרְׂשִיְ ילוקל יִמַע עמׁש-אָלוו

 :םָהיֵתוצעֹומְּב וכל םָבל תוריִרְשְּ ּוהֲחְלְשֲאְו
 ּוכָלַהְי יִכְררְּב לֶאְרְשי ל עמש יִמַע 7
 :יִדָי ביִשֶא םֶהיִרצ-לעְו עיִנְכַא םֶהיֵבֹּוא טעֶמַּביפ
 :םלועל םָּתַע יהיו רולושחכי הָוהְי יִאָנׂשִמי 16

 :ְֲעיִּבְׂשַא שב מ הַּטַח בלֲחַמ יהליִכֲאו
 ףסֶאל רֹומְזַמז 2

 :טּפְׁשִי םיִהלֲא בֶרָקְּב לא תדעּב בָצִנ םיִהלֲא
al (= 18b)||ו  conjg6( הָנְוכְ 615  sic Al (J prb crrp, prps (cf16 °  

woAuéc ||81, ד 6+  ft 1 | 20 dl | Psז7 * קז ָהֶפְרָש || * קצת ָהְחְסִּכ | 18  
 4 תו MSS ּוניִגַמ 3 םיִנַח יִמיִל | 6 * 6 Hie ץֶרָאַמ | ל 6 116 3 עַמָש עַד |
 7 * 6 Hie ריִסַה | ל תסממ MSS רּודָמ; 6 דּודּב | < 6 הָנְרבַעַמ | 14 1 56+ עַמְשי |

cf Hos 11,4 ||והלכו  velולָשְכי םֶהיִאְנשִמ | זז 1 והָליִכָאַאְ  i 5 prps 

 5 קצקs ףוצְמו 516 115 (cf || (sed cf Dt 32,13) $( ּוהְעיִּבָשַא )6 Hie 00ד0066).



 972 םילהת 80,15—79,7

 :ּואָרְק אָל ּזְמַׁשְב רֶׁשֲא 'תֹוָכָלְמַמ"לַעְו
 :דֵאָמ ּוּמׁשַה ּוהָוָנתֶאְו בֶקעְידתֶא לכ יב
 גולד יִּכ ְּךיִמֲחְר ונּומּדקְי רהְמ םיִנשאְר תֶגֹוֲע ֹונָל"רָּבזּתלַאפ
 ּךֶמש-דוְבְּכ רבֶ-לע ונֲעְׁשִי יֵהלֲא ונע

 מש ןעֶמְל וניתאטח"לע רו ניצה
 םָהיֵהְלֲא היא ."םווגַה יוָרְמאְיוהָמָלי

 ְְּׁשַה ְּךיָרְבע-סּד תמקנ וניניעל םִיִגַּב עדו
 :הָתּומְת יִנְּב רתוח עוז לדג ריִסָא תֶקְנָא יִנְפְל אותי
 :יָנדא ףּופרְח רֶׁשֲא םֶתָּפְרִח םקיִח"לֶא םיִתָעְבְש ּוניִנְכְשְל בָשָקְויי

 רַפַסָ ריִדָ רידל יגל ףָל הדֹונ ףתיעְרמ ןאַצְויךמַע ּונֲחַנֲוי
 ְָּתלִהִּת :רֹומְזִמ ףסָאָל תדע םיֿנשׂש-לַא חצנמלי 0

 ףָתֹוי ןאָצַּכ גה הָניִלַאַה ולֲאָרְׂשִי העלי
 הָשַנִמּו ןמֹינבּו וםִיַרפֲא ינְפְלג :הָעיִפֹוה םיִבּורְּכַה בשי
 נק הָתָעׁשיל הָכְלּו ֶתְרּוְבְג-תֶא הָרְרֹוע

 :העְׁשְנְוְּינפ רֶאְָו ּונְבישַה םיִהלֲאי
 :ףמע "תֶלפְתַּב ָּתְנָשָע יֵתָמ-רַע תֹואָבְצ יםיִהלֲא הָוהְיַפ

 :שיִלָש תועָמְדְּ מקש להעמה םֶחָל ימּתְלַכֲאָה>
 :"ומל"ונעלי ּניִבְיָאָו ניִגֵכְׁשל ףןודָמ ונָמישְתַ

 :הָעַשְונְ דיִנָּפ רֶאָהְו ּונָביִׁשָה תֹואָבְצ םיְִלֶא
 :ָהָעְטּתַו םיוג ׁשרנְּת עיָּסַּת םְִרְצִמִמ ןפג

 :ץֶרָא-אַלמְּתו ָהיֶׁשָרְש שרָשתו היגָּפְל תני
 :לָאיזְרֲא ָהיֿפָנֲעַו ּהָכצ םיִרָה וכי
 :ָהיִתוקְנּוְי רָהנ-לֶאְו םיײדע ָהיִריִצְק חָלְשּתיי

 רד יֵרָבְע"לְּכ ָּורָאָו היד תְצְרְּפ הָמָכי
 :הָכֲעְי ידָש 'זיְָו .ירלימ ריִזֲח הָנמְסִרכְיי
 הָאְרּו םִיַמַׁשִמ טְּבַה יאָנ בּושי תֹואָבְצ םיֶהְלָא

ft dl|10,25 ּולְכָא | 8  Jer ro25 Nn®wh | 7 1 c nonn MSS Vrs Jer6 ל  
 זס * MS: רַמאי | * 455 6 םיוגב | < 8 םיִינַּכ, 0 םיוּגַּב | זז 1 6 86 רֵּתַה |

13 prb vbb exc | Ps 80,1 cfad 4s,r | 2:1 גַהְנ | 3? dl | 4 ins 6 5 ni_ 

cf8 | 5 = prb dl | ל prps תַטְלְפַּב | < 63 ד בע | 66 116 ּונָתְלַכַאַה | 
5 frt crrp, prps הָמָנַא | © 65 Hie ונקשתו | 7 * prps Tag | * 2MSS 6 Hie 
  | 14 * sic 41 susp) | 6MSSּונָל | צץס 5 86 אָלְּמִתַו | זז קזק הָּסּכ 3

prps 1 ut 4.8.20.יז ] 15 °°  
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 :לֵאָרְׂשִי יֵטְבַׁש םֵהיֵלֲהֲאב ןֵּכְׁשיו
 :ּורמש אָל ויֵתֹודֲעְו ןוילע םיִה הלָאזתֶא ורָמיו ופניו
 :הָיִמְר תַשְקִּ ּוכְּפָהְּג םֶתובָאּ ודָנְבִו וגס
 :ּוהּוֲאיִנָקִי םָהיִליסַפְבז םֶתומְבְּ והּוסיִעְכיו
 :לֵאָרְׂשְיְּב דאמ סֶאָמְיַו רָבַעְתִיַו .םיִתְלֲא עַמָׁשפ
 :םָרֲאָּב יבש לָהא לש שמ שטס

 :רֶצדִיְב וּתְרַאְּפַתְו ונע יבש ןּתיוי
 :רָּבעֶתַה ּותָלֲחַנְבּו מע בֶרָחַל רֶגְסיו
 :וללוה אָל ויתֹלּוִתְבֹו שָאהֶלְכָא ויָרּוחַּב

 :הָניָּכְבִת אָל ויִתְנְמְלַאְו ּולָפְנ בֶרֲחַּב וינֲהָכֹצ
 :ןַײמ ןְגרְתמ רֹוּנְכ יָגֲֹאָׁשנְכ ץק5צ
 :ֹומָל ןַתְ םֶלֹוע תַּפְרֲח רֹוָחֶא ויצו
 :רָהְב אָל םִיְפֲא טְבָשְבּו ףָסֹוי לֶהֲאְּב סַאָמּל
 :בֵהָא רֶׁשֲא ןויצ רהתֶא | הָדּוהְי טְבְׁש-תֶא רַחְבִי
 :יםֶלועָל ּהָרְסִי יץֶרָאְכ ֹוׁשּדְקמ 'םיִמְָרְימּכ ןְבוט
 = :ןאצ תֶאְלְכִּמִמ ּוהָחָקִיַו וָּדְבִע דָוָדְּב רַחְביְולפ
 ומ בֶקעיְּב תֹועְרל ֹואיִבַה תולע רֵחַאַמלי
 :ותְלֲחנ לארי

 :םֵחְנִי ויַּפַּכ יתֹונּובְתְבּו ובְבְל יםְתָּכ םַעְררל>
 ףסאל רֹומְזַמי
 ףשדק לכיַהדתֶא ּואֵמַט ֶּתְלַחְנְּב ו םיזנ ּואָּב םיִהלֲא
 :םיּיָעְל םֶלָשּוריתֶא ּומש

 םִמשַה ףושל לָכאמ ּךידְבֲע תלְבְנ"תֶא ֹּנְתג
 :ץֶרֶאזותִיִחְל יִדיִסַח רֵׂשָּב
 :רבוק ןיֵאְו םֶלְשּוָי תֹוביִבְס | םִֿפַּכ וםָמָד ּוכְפׁש
 :ּוניִתּוביִבְסְל סֶלְקְו געל ֹּוניִנֵכְׁשִל הָּפְרֶח ּוניָה+

 :דַתְאְנְק שָאדמְּכ רעֶבְּת חצנל ףְנֲאָּת הָוהְי המדע

 ףועלויאל רשא ונהלֶאוְתָמֲח פי
55 frt ‘JQ vel ומע exc; al dl | 60 * mlt MSS הליש vel NW | * % 
  | 64 6 Hie 3p, 8 | 60 * 5 iba |? 60 Hie 6 Dp; 1 ftןכש

  | 71 * 5יֵאָּב | 5 1315 םָלּועַמ  | > cmp! 1155 68םיִמֹרָמָּכ, 1 םיִמֹרָמַּכ
 | תנובתבו  | ** 5% dl | 72 * mit MSS Vrs Dh | * compl 2155ּודְבַע 6
Ps 7g,1frtdl | 5 frrdl | 6° frtins .הוהי 

62* 



g7o םילהת 78,30—55 

 יםָּהְב הָלָעויִהלֶאְּפַאְויי :םֵהיִפְּבםֶלְכָאדֹוע םָתְוֲאַּתִמּורז-אלפ
 | :ַעיִרְכַה לֶאְרְשי ירּוחבּו םֶהיֵנמְׁשַמְּב גֹרַהיְו

 :יָתּואלְפַנּב וניִמָאָה אָלְ דועדּואטח תאז-לְכְּב>
 :הֶלָהְּּב םֶתונָש םֶהיִמְי לָבַהְּב לָכיַ

 :לֵאורֲחְׁש ּובָשָו ּוהּושְרְדּו םָגְרַה-םָאצ
 :םֶלַאְג ךּוילפ לֶאְ םֶרּוצ םיִהְלָאיִּכ ןרָּכְזְִו 5
 :ּולובְזכִ םנֹוׁשלב םֶהיִפְּב הּוְתַפרפ

 :ּותיִרְבַּב ּונמָאנ אל ומע ןוכגיאל םָּבְלְו
 תיתׁשיאלְו ןוע רפכיו םוחר אּוָהְו*

 :ותָמֲח"לְּכ ריִעָואָלְו .ָּפַא ביֶׁשָהְל הָּבְרהְו
 :בּושָי אָלְו ףלוה ַחּוָר הָמָה רָשְבְדיִּכ רכז

 :ןומיִׁשיִּב והּוביצעי  רּבְדַמַב ּוהּוְרְמִי הָמָּב
 :ּוְנִתַה לֶאְרְשי שודקו לֶא ּוסַנִיַו ּובּושיַו יי
 :רַצדיִּנַמ םֶרפרְׁשַא םֹוי | ודָיתֶא ורָכזאל

 :ןעצ-הַדְׂשִּב ויתְפֹומ ויָתֹותֶא םִיַרְצַמְּב םָׁשרְׁשֲא
 :ןיְתְׁשִלּב םָהיִלְזְנְו םֶהיֵרֲאֵי םֶדָל פה
 :םתיִחְשִתַו ַעְּרְרפְצּו םֶלְכאיו ברע םֵהַּב חלש

 :הֵּבְראל עיני םלּבי ליפַָל תי
 :לֵמְנֲחּב םֶתֹומֲמְׁשְו םֶנְפּנ דָרָּבַּב גְרַהְי ד
 :םיִפְׁשְרָ םָהיִנְקְמּו םֶריִעְּב רב רֶגְסיוצ
 הָרָצְו םַעַזְו הָרְבע וֿפַא ןח וםב"חלׁשצפ

 :םיעָר יֵכֲאְלַמ תַחַלְׁשִמ
 םשפנ תֶוָּמִמ ּךָשָחְאל ואל ביִּתְנ לפי

 גיִּגְסה רֶבנל םֶּיַחְ
 :םֶחְיִלָהְאְּב 'םיִנוא תישאר יםִיָרְצַמַּב רוָכְּבִלָּכ ךיוי
 :רָבְדַמּב רָלַעַּפ םגָהנַו מע ןאָצַּכ עָסִיִו

 :םָיַה הָּפְּכ םֶהיִבְיואתֶאְו ּודָחְפ אָלְו חטָבָכ םֵחְנו
 :וְניִמְו הָתְנק הזרה  ושְדְק לּובּגדלֶא םָאיִבְיַוי
 הָקִחְ לֶבֲחְּב ליפי םווגוםָהיִנְפִמ שֶרְנְיו5

frt 16066 |5 רֶבְּבַל  IMS3 | 48 21155 דֶָרָּבַּב, r = ₪6 add | 45 81 dl 

<2M55 3 | * 1155 8אָּב | 51 ב ' pc MSS49 115 םיִכָאְלַמ | 50  
 םָנֹוא | 2 Var 'עָּכ | 54 6 9%.



969 78,6--29 PSALMI 

 ּודָלְנִי םיִנַּב ןורחַא ריְּדוּועְדִי ןעֶמְ"
 םֶלְסָּכ םיִהלאַב מישו :םֶהיִנְבִל ּוָרָּפִסיִו ּומָקִ
 :ּורֹצְנִי ויָתוְצִמּ לָא-יללעמ וחכְִׁ אָלְו
 הָרְּו רָרֹוס רוד םֶתֹובֲאַּכוּויְהְי אָ

 :וחּור לָאיתֶא הָנָמֲאָב"אָלְו ובל *ןיכה"אל רוד
 :בָרְק םויְּב וכְפָה .תֶׁשְקיַמור יָקְׁשֹוג םִירפֲאַגְּבי

 :תָכָלל ּוגַאַמ ֹותָרֹוְתְבֹו םיִהְלֶא תיִרְּב ּורְמָׁש אלי
 :םֶאְרֶה רֶׁשֲא ויָּתואְלְפנְו ויָתֹוליִלֲע ּוחְּכָשיַויי
 :ןַעְצדהַדָש םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב אָלָּפ הָשַע םָתֹובֲא דגני

 :דָנּומְּכ םִימְבָצַיַו םֶריֵבְעַַו םִי עֶקְּבי
 :שֶא רֹוֲאְּב הָלילַה-לָכְו םמוי ןנֲעַּב םַחְניוי4
 !"הָּבר יֵתֹומהְתַכ קשיו רָבְדַּמַּב םיִרְצ עקבי 5
 :םימ תֹוָרָהָּנַּכ דָרויו עלָפמ םיִלזוְנ אָצויֶו6

 :היַצַּב ןויִלָע תורְמל ולדאטַחל דוע ּופיָחוַוו7
 :םַׁשפנָל לָכָאלֶאָשל םֶבְבְלּב לָאדוסניוי
 :רָּבדּמַּב ןָתְלַׁש ףרעל לֶא לכּויה ורמא םיהלאָּב בדיו

 ופטשי םיִלָחְנּו ם םימ ּובּוזיו ו רּוצדהָּכַה ןַה

 :ומַעָל רֶאְש ןיִכְיֶא תֶּת לַכּוְי םָחָל"םנֲה
 בֶקַעיְב הָקְׂשִנ ׁשֵאְו רָּבְַתִיַו הֹוהְי עַמְׁשַככי

 :ילָאָרְׂשִיְב הָלָע ףאדסנו"
 :יתָעּוְשיּב ּוחָמָב אָלְו םיִקְלאּב ּוניִמֲאָה אָל יב
 :חָתְּפ םִיָמָׁש יִתְלַדְו לעֶּמִמ םיִקָתׁש וצי

seעבשל םָהָ חלש הדי שיא לָכָא םיִריְבַא : 

 :ןָמיִת עב גַהְנְיו םִיָמָׁשַּב םיִדָק עפ
 :ףנָּכ ףוע םימי לֹוחְכּו רֶאְש רָע םָהילֲע רמְמַו>ז

 :ָה אג תות אָ בש לבא“
6 trsp 1; al di ודלוי םינב || 8 * םסתמ MSS יִבַה] | compl MSS לֶא | 

vs g prb add | * 3MSS ;ישקונ aut iJ aut ימור dl? | ז2 ? | םֶהיַניִע | 33 6 

 | הָבְרָע  mit MSS 'n3, 1 ₪ || > 1 ftדנ,13 | 15 * 6 < יו 0010066] || ל
r7 1 ft nin? | 1g prb dl | 2ז * ft dl, 61 59 | = ₪6 868 | 25 6% 61 | 
27 % dl | 28 6 Hie 5 (לּפ--) לפיו 
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 968 םילהת 7-5

 :הָלְס | יקּור ףָטַעְתַתְויהָחיִשֶא .הָיָמָהֲאְו םיִהלֶא הָרכְֶ
 :רּבדא אָלְו יִּתְמַעְפַנ יניע תּוָרְמְש ָתְוחָא
 יהָרכְזָאז :םיִמָלּוע תוגש םֶרָּקִמ םיִמָי יִּתְבָשַח

 :יחּור ישָּפַחְיַו הָחיִשָא יִבְבָליע הלל יִתָניִנ
 :דֹוע תֹוָצְרל ףיִסיִדאָלְו ינדַאו חני םיִמְלּועְלַה
 :רֶדָו רַדָל רכא רַמְג וָּדְכַח חַצְנָל סֶפָאָהְ
 :הָלְס .וימחב ףאַּב ץפק"םא לֶא תֹוָנַח חָכְׁשֲהי

 ו תונש איִה יֵּתֹוְלַח רַמַאְויי

 חיש התל עפל יִתָהְוי
 :םיִהלאָּכ לדג לֵאדימ  ךְּבְרד ׁשֶדָקּב םיִהלֶאיי
 :ְנע םיִמַעָב ְתְעַדֹוה אָלְּפ השָע לַאָה הָּתַאי
 :הָלְס ףֵסֹויְו בקעיינְּב מע עורב תְלַאְנ

 :תֹומהָת ְְָרַי ףא ּוליָהָי םיִּפ ְּּוִאָר םיִהלֲא םִיֿפ ְּוָאָרל
 ּוכָלַהְתיְיֶצְצִיְףַא .םיִקְמְש ּונְתַנ לוק תובעוםימ ּומְרֶזי*
 :ץֶרֶאְה שעְרְתו הֶזְגֶר לֶבִּת םיִקְרְב ּוריִאַה לָנְלִּביִּדְמעַר לוקי
 :ּועָרּונ אֶל ףיִתובְקעו םיָּבר םִיַמְּב 'ִךיֶליִבְשְו יִּדָכְרַד יב
 :ןֶרַהֶאְו השמדדיב ְּףָמע ןאצכ ָתיחְני
 ףסִאָל לימי 8

 :יֿפייַרְמַאְל םֶכָנְזֶא טַה יִתְוְּת ימַע הָנזַאַה
 :םָדָקיֵנִמ תודיח הָעיִּבַא יִּפ לֵׁשְמְב הָחְּתְפָא
 :ּונְלּורֶּפְס ּוניַתֹובֲאַו םַעְדַגְו ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאַפ
 םיִרָּפַסִמ ןורֲחַא רוד םֶהיֵנְּבִמ ידה אלי

 :הָׂשָע רֶׁשֲא ויִּתאָלְפַנְו זּזֲעְו "הָנהְי תוָלְהּת

 לֵאֹשיְב םָש הָרותְו בליבו תולע םק
 :םֶהיִנְבְל םֶעיִדּוהְל ּוניִתֹובַאדתֶא הָּוצ רֶׁשֲא

kai éue-ר | < 6  Hie AID; prps NINN | 7 * trsp + 6 655; 1 frt5 5  
 ,Aérngo 1 ִגָה | < 1c 650 Hie 3 'חָאְו | 8 וו MSS ה ;ma ₪+ 1 םָלֹועְלַה |

 g l frt AHN | Ir ’A Hie יִתְלַח ft recte | 8% ריִּכְזַא, 0 טז רפְזֶא;

 crrp | * compl MSS Vrs ףיִאְלּפ | 13 compl 1155 8 יל | 1 לא |
 16 68 ףַעּורָוְּב | זפ 65 116 3 ףיִקְרֶּב | 20 * ומ ft הוהי | ל א יִליִבְשּו, 0

compl MSS 6 ףְליִבַשּו | Ps 78, ז 56 םֶכיִנְזֶא | 4 5 6 Hie ,דָחְכְנ ft recte 
(ft 1 (אלו |? trsp , || © 21155 Hy). 



PSALMI 9677-3  

 :ןֶרְק ּוטיִרְת"לַא םיִעְׁשרְָו ּולֲהָּתלַא םיִללוְַל יִּתְרְמֲ
 :קֶתַע ראוצְב ּוִרְּבַרְּת םָכְנְרק םִרַמַל ּומיִרָּת"לַאֿפ
 :םיִרָה ירַּבְדִמַֿמ אָלְו בֶרעמַמּו אָצֹומְמ "אל יב
 :םיִרָי הָזְ ליֿפׁש הז טפש םיִהלֲאיָּכ

 למ אָלָורְַח ני הב כי
 :ץרא-יעשר לכ ּוְתְׁשִי ּוצְמִ ָהיֶרמׁש-ְדַא 'הָנֿפ ךגיו
 :בקעי יהלאק הָרְמַא |םֶכעְל ליִּנַא ינו 5
 :קיִרצ תֹוָגְרִק הָנֶמַמורְת עג םיִעָשְר יגרקלכְיי
 :ריִׁש ףַתֲאָל רֹומְזִמ תֶניִנְנַּב חֶצְנְמְלי 6

 :וָמָש לּוָרְנ לֵאְִָׂיְּב םיִהלֲא הָדּוהיִּב עֶדונ*
 :ןיעְב ֹוָתָנֹעְמּו וכוס םֶלָׁשְב יָה,
 :הָלְס .הָמָחְלִּו בֶרָחְו ןגְמ תֶׁשְקייפְׁשר רש הָּמׁשּי

 בל יֵריְבאיּולְלּוֲתְׁשָא5 :'ףְרָטדיִרְרַהְמ רידא הָּתַא 'רֹואְגי
 :םֶהיִדִ ליָת"יִׁשְנַאלָכ | ּואְצַמדאלְו 'םֶתְנש ּומְנ

 ְַָּא - נפל ממ הת אר יהי
 :הָטְקְשְו הֶאְרִי ץֶרֶפ ןיק ְתְעמְׁשַה םִיִמָשִמּפ

 :הָלָס  ץֶנָאהיוְנעְלָּכ עיִשּוהְל .םיֶהְלֶא טָּפָשִמְלְיּוקְּבי
 :רֶגֲחַּת 'תֶמַח תיִרָאְש ָךָדֹוּת םֶדֶא "תֶמחְייִכיי
 :לארומל יש ּוליבי ויִביִבְסלָּכ 'םֶכיהְלֶא הנהיל" ומְלַשְו ּורְדְני*
 :ץראדיכלמל ארונ םיִדיִגְנ ַחּור רצבָי 3

 :רומְּזִמ "סא ןותירל"לע חָצְנמְלי 77
 :יִלֶא ןיזאהו םיהְלאדלֶא ילוק הָקֲעְצֲאֹו םיָהֹלֲא-לָא ילוק-
 גוְפַת אָלְו יהָרגִנ הללו" יִתׁשְר רנדַא ָתָרְצ םויָב

 :יִשָּפַנ םֶחָּנַה הָנֲאַמ
2 Til 

6 1 prb 6 6 (karé rod 0600( צב | 7 * compl MSS רָּבְדִמַמ || * >65, 
 +  accent, sed forma mtr incert; 65ספ םיִרָהַמּו | ף == כצט 1רַמַח ןייו | ל שפק

 |( )vel rr 6 356 conigערי  velזס 16 6 ליִגָא | צצ ?1 ענת |  | > ft 41הֶזלֶא
Ps 76, 3 Var i230 | 5 * vs prb cmp | ל 0 6 6 אָרּונ cf8 || 5 6 aiwviwv 

  61פו בָכָר 15 'ס 'ר;  MSS!ק ,|| 7 = com(םֶדָק) | 6 * 65 + "לָּב | * פק
 | ? * דד ||  rf) Kapbigעמ | זס כ  prpsל |  | 8 * f: 61'ס יֵבְכֹר ומדרנ 65 6

bp | > 6 (Eoprdger ססו) נחת vel ףְל גהת prb 2666 || 12 ** frt dl mim | 

 ₪  frt dl | 13 6 rvevuora | Ps 77, Iהָרומל  6 rg 006000 6 13 conjg; 2ל

 הדְנְנ.  |2 6 1116 5 < | | 3° 6 ocuum eum | 5 6ןותידי 06 ןּותּודי



 966 םילהת 7-4

 :תֹוָמְּררִק ץעְּךֶבְסּב הָלְעָמְל "איִבְמְּכ "עדי 5
 :ןּומלַהי יתופליבו יליִשַכְּב דחי 'ָהיָחּותְּפ יִּתַעו
 :ךמש-ןַּכָשִמ לְלַ ץֶרֶאל ףשדקמ שאב ּוחְלשל
 :ץֶרֲאְּב לָאדיַדֲעֹומ"לְכ "ופרש דַחְי יםֶניַנ םֶּבלָב ורמָאל
 ה עֶדֹוי תהא איִבְנ דֹועְדיִא נואל ּוניַתותֲאפ
 :חַצְנְל ךִמש בוא ץֶאְנְי רצ ףרחי םיִהְלֲא יֵתָמ-רַע וס

 גיחלכ ידו ברפמ ףנימיו ידי ביׁשָת הָמלי
 :ץֶרֶאָה בֶרַקְּב תועּושו לעפ םֶדָּקִמ יִכָלַמ יםיִהלאָוי*

 :םִיָמַה-לַע םיִניִּנַת יִשאְר ָּתְרַּבְש אם ָךִּעַב ּתְרַרופ הָּתַאיפ
 :םייצְל םִעְל לָכַאמ ּונְנְּתִּת ןתיול יִשאְר ְתְצַצְר הָּתַאי4
 :ןָתיִא תורהנ תשבוה הָּתַא לַחְנְו ןיעמ ְתְעְקְב הָּתַאיפ

 :שָמָשְו רֹוָאָמ תּוניִכָה הָּתַא הָלְיַל ָךָליףא םִי ל
 :םֶּתְצָי הָּתַא ףָרֹהְו ץוק ץֶרָא תֹולּובְג"לְּכָתְבַצַה הָּתַאִל

 ְַמׁש ּוצַאְנ לבָנםַעְו הָוהְיוְףְרַח בָא תאֹזְרָכְזיי
 :תַצְגָל חַּכְׁשִת"לַא יֶינע תָיַח יות ׁשֶפְג יתיַחְל ןְתַּתלַאיפ
 :יסָמְח תֹוֲאְנ ץֶרָאיִּכְׁשֲחמ ּוָאְלִמ יִּכ 'תיָרְִל טְּבַהייי
 ְָמְׁש וללהְו ןויְבֲאָו ינָע 'סְָכנ ד יבָשְילַאי
 :םֹויַהלָּכ לָָניִגמ ְתּפְרֶח רכז ּךָביִר הָּבִיִר םיִהלֲא המּוקי*
 :דיִמָת הלוע ּךיֶמָק ןוִאְׁש ְּךירְרְצ לוק חּכֶשַתלַא

 :ריש ףַסֶאָל רוָמְזִמ תֶחָשִּתִלַא חְְנְמְלי 5
 :ּךיִתואָלְפַנ ורָפס ְּךַמָׁש בֹוָרָקְי ּוניִדוָה םיהלַא וְְּל ּוניִָדוה

 :טֶפֶשֶא םיִרָשְיִמ ינא דעומ חָּקֶא יִּ
 :הָלַּס ָהיֶדּומע יִּתְנַּבִת יִכֹנֲא ָהיֶבָשְידלְכְו ץֶרֶא םיִגומְג
Hieוערי | * 6%058 אובְמְּכ  alועְדְנִי  crrp et frt 6 4 conjg; prps5 5  

 אֹובֲמְּב | 6 = א תעְו, 0 הָּתַעְו; זק, קזק תעְדִּג ג! תְעַלְקִמ | ל ₪5 היִחְתִּפ 3
pcmssתופלבו, 5 תפל |7  mlt Var in MSS || 4 pl MSSםיִחָתַפ || =  

 ב | 8 3 perdamus 605; prps םֶדיִתְכַנ al םֶגונ al םָּכַנ | 5 6 אד ח00-

alהוהי,  fit ins6 ּונְתֶא || זז *  perdamus | gא0ד0א000ש6ע) 5  dwpev (IMS 

 רוחא ,cf Thr 2,3; trsp , ||? K pin, 0 mlt MSS Vrs jpn 10 | 5 6 6% ד:
 1 + אָלְכִּת ₪ בֶרָמְּב | 12 * 1 5 'א הָּתַאְו | * 6 ּונָּבְלַמ, 5 ךלמ | 14 קצקפ סעל*
 (41 לכאמ) a1 הי sine ל | 18 1 prb -לָבְּב | 0 * 6 116 6 תיַחְל ; 1 זז תֹוּוַהְל
 vel תַחָשל | * 1315 65 ףךות | 20 ** ₪37 | ? 6 ְּךְתירְבל; קזקצ תֹוארל |

Ps75,2% 6 kai éemikaledduega TO Gvoud cov21 5 5 בשו | 5 6 'נן| |  
domyncouai rdvra; $ ef tnvocabimius nomen tuum et narrabimus omnia; 

 קז ּורָּפָס ףְמָשְב יַארקו.



74 PSALMI 965 

 :ומָל יוצָמִי אָלְמ "יִמּו 'םֶלַה "מע יביִׁשְיןֵכָליי
 :ןויִלָעְב הָעַּד שיו לֶאדעדְי הָביִא ּורְמֲאְוִ
 :ליָחּוגְשִה םָלּו יוְלַשְו םיֶעְׁשְר הָכֲא"הַגִהיי

 :יִפּכ ןוְּקנְּב ץַחְרֶאְו יָבָבָל יתיִכז קיר-ךאינ
 :םיִרָקְּבַל יתתַכֹותְו םֹיַה"לָּכ עונג יִהָאְוי+
 :יִּתְדָנְב ְּיָנְּב רוד הָנה "מכ הָרָּפִסַא יִּתְרַמָאדיפַאיפ
 :יָניִעְב 'אּיַה לַמָע תאָז תַעדָל יהָבָשַחַאְו
 :םָתיִרֲחָאְל הָניִבָא לֶאריִשְקִמלָא אֹובָא-רַעיז

 :תֹוָאּוׁשמְל םָתְַּפַה ֹומָל תיִׁשְת תֹוקְלֲחב איל
 :תֹוָהְלַּבדִמ ּוּמַּת ּופְס עגָרְכ הַּמְׁשְל יָה ְּךיאפ
 :הֶזְבִּת םלַצ ורעב יינדַא ץיֶקָהַמ "ולח

 :ןנותָשַא יַתוילבְ יב ץמחְתַי יִּבי
 מע יִתיִיָה תומָהְּב עֶרָא אָלְו רעב"יִנַאו?

 :יִנימְי ךיְּב ָתְדַמֶא מע דיִמְּת ינאי
 :ינֲחקִּת ידוְבְּכ רַמֵאְד יִנֲחְנַת ךְתָצְעבי
 :ץֶרֶאְב יִּתְצַפֲחאָל ףִמעְו 'םִיָמְָשַב ילדימ5
 :םָלֹועְל םיִהלֶא יִקְלָחְו יֵבָבְל"רּוצי יִבָּבְלּו יִרָאָש הָלָּכפ
 :ּךַמִמ הָנוזדלָּכ הָּתֹמצִה ּודבאי ףיקחר הָּגַהְיִכז

 ָסָחַמ 'הָוהָי יגֹדאּב יֵתְׁש = בוטל םיִהלֶא תברקו ינאי
 :יְדיִתֹוכֲאָלַמ"לָּכ רַפסְל

 ףֵסְָל ליִּכָשַמי 4
 :ףתיעְרִמ ןאָצְּב ךּפַא ןשעָי חצְנל ָתְחְגָ םיִהֹלֲא הָמְל

 והָז ןויצ"רַה יִַּתְלַחנ טבע תְלאָגי דק תינָקידְִע רז
 וב תְנַּש]

 :שֶדָקַּב בוא עַרֲה7לְּכ חַצֶנ תוֶאָשַמְל + ₪( הָמיָרָהּ
 :?תותא םָתתֹוֲא ּומָש" יָּדָדעֹוִמ בֶרָקְּב ְּךיִרְרֹוצ ונאש+

 ro * א בישי 0 !Vrs mlt MSS QW | ל 6S 7 | >> crrp; prps Dy בושי
 םֶהיֵלֲא, גו םֶחְל ּועְּבְשַי ץ! םֶחלְמ | 4 6 ימיו He יָמּ 1 8 | < 23155 65 6
 3 ואצמי ₪ et 4; 1 prb וצמי | 14 1 4 יִּתְחַכּוהְו | 15 = 5% 41 | ל 16 טמפ ָהֹומָּכ
 (הָּנַהְ) יו הָּנַה ומָּכ | 6 * Ic Va 'אָו | ל א איה, 0 אּוה | 20 ° 1 8 םֶניא
 al 3A); trsp , | ל cf ג ?,ז7; 1 ? רעָּב | 22 ?1 הָמָהְּב | 24 ** קז ךיֶרֲחַאְו

 דִיְב, 31 'כ חרא | 25 קזפ vb exc || 26 = ft dl | 28 = frt dl vel ] ל ְךֶתְבְרְק קז
Ps 74, 2° prb crrp; l frt68 || 5 8 ףיִתאְלַּפַמ |  dlc nonn MSSא 'ק | * ' 

prb crrp.6 ךיִדַעֹומ 1 4 || ל-*  ml: MSSתכְׁשְ לַא | 4 *  



 964 םילהת 72,11--739

 :וביִרִָי רָּכְשָא אָבְסּו אָבָׁש יכָלַמ
 ּוהּוְדְבִעַי םיוג-לָּכ םיָכָלְמ"לְכ לּוֲחַתְשְִויי

 :ול ךָזעֶןיִאְו יִנָעְו ענְׁשִמ בָא ליצנ -יכ =
 :עיִשוי םיִנֹויְבֲא תוָשְפִנְו .ןוְְבָאְו לּדהלע סחָינ
 :ויניִעְּב ימַמָּד ריו םֵׁשְפַנ לֶאְִו יסָמְחַמְְךוָתִמי
 יאָבְש בָהֶּזִמ לתו יחיו

 ּוהָנָכְרָבְי םויַהדלָּכ דיָמְת וָדַעּב לֶלַּפְתִיְו
 ילירפ ןונְבְלּ שערו םיִרָה שאָרְּב ץֶראְּבּו רּבתַסַפ יַהָיי

 :ץֶרֶאָה בָשְעְּכ ריעמ ּוציִצְי |
 ומְש 'ןיֶּני שָמָשיִנֶפְל .םֶלעְלוומְש ייָהְיד

 :ּוהָרָשַאְי 'םיוג"לָכי וב ּוכְרֶּבְתִיְ

 :וִּבְל תֹוֲָלְפִנ הָשע לאָרְׂשִי יהלֶא םיהלֶא הָנהְי ורבי
 ץֶרָאָהלֶּבדתֶא דובב ּאָלָמְִו םֶעְל וובְּכ םָׁוְּדוָרְבּויפ

 :ןֵמָאְוו מא
 :יׁשיְּב דוד 'תְלַפְת כי

 ישילש רפס

 ףָמֵאְל רֹומְזִמי 8
 :בָבל יִרְבְל םיהלֶא לֵאָרְׂשִִל בוט א
 :יִרָשַא 'הָכָּפָש ןיאּכ יֵלְנַר "וָטָנ טַעְמַּכ יֹנֲאו

 :הָאְרֶא םיִעָשְר םֹלְׁש םיִלְלוְהְּב יִתאָנְק יִּכ
 :םָלּוא איִרְבּו םֶתּומָל תֹבְצְרַח ןיִא יי
 :ּועָּגִנְו אֵל םֶדָאְדעְו ומיגיִא ׁשֹונָא לָמֲעַּב

 :ֹומָל סָמָח תיִׂשיְטֲעַי הָנֲאַג ֹומְתַקְנִע ןכָל
 :בָבַל תויּכָשִמ ּורְבֲע / ומגיע בֶלַחַמ אציל
 רבי םורָמִמ 'קשְע ערב רדיו קיִמָי
 :ץֶרָאְּב ךְלַהֶּת םֶנושְלּו םֶהיִּפ םימָשַב תש

pg | 15 ** prb add | 16 * prpsל 60  | frt dl5 עושמ | 14 5  Hie12 6  
lftּורֶפי | 17 °  ' frt crrp; huc frt trsp : | © prb crrp; prpsתעפש | ל  

 רָב )6 éorw ד6 (évouo atrod ebAoynuévov | ל K J, Q pl MSS ןוני
et trsp postמ"ל Wּפnוn1 ץֶרָאָה  ric,ד%  ai gual6+ חס  >> | IMS ji) 

 ּהרׁשֲאְי | 18 ni >5M55 68 | 20 ** <7MSS | * 6 oi dwvor, fitלהת |
 Ps 73, 11 5+ לֶא רֶׁשְיַל צש 1 רָשיִל ₪ ות יָנֹדֲא (קrס ינאו) קס בָבָל | 2 * א
 יוטָנ, 0 טופ ּוָטְנ | ל א הָכָּפְׁש 0 ּוכְּפַש | 41 םֶּת וטל | 6 cong 6 תש | 7 \
 סזפ 6 65 1מָנּע | 8 * MS: וקּומָי ; סזק5 ּוקיִמַעָי | ל trsp ,c GA | 1 ְךֶלַהְתָמ.



71,16—72,10 PSALMI 963 

 :ףדבְל ךֶתקדצ ריִּכזִא הָוהְי ינדַא תֹוְֹבְנַּב אובָאיפ
 :ּיִתואָלְפַנ דיִגַא הָּנַה-דעו יִרּועְנִמ יִנתְדַמ םיִהְלָא
 םוְרָמדדע] יִנֵבְזעֶת- לא םיִהלֲא ֿהְביִׂשְו הָנקז-רֲע םגְפ

 םיִהלֲא תְקדפְויי ְָתְִבְנ יאובל"לָכל רול ךעורז ריַאדע
 :ףומכ יָמ םיִהלֶא .תֹלדְנ ָתיִשֲערׁשֲא
 ונָיַחְּת בּושָּת 'תֹוֲערְו תובר תֹוָרצויונְתיִאְרַה ישא

 :יֹוָנָלעֶּת בּוׁשָּת ץֶרָאָה יתֹומֹוהְּתַמּו
 :יִנָמִחְנִּת יֹבֹּקְתְו יל ו בְרֶתי

 יִהְלֶא ָּךּתַמֲא בניב ךדואי ינא"םנ>
 :לֵאָרְׂשִי שוחק  רּנַכְב ךְל הָרַמַא

 :תיְִפ רֶׁשֲ יִשְפִנַ -ךנְהְרְּפִא יז תש הָרְת*
 ךתְקדצ הָגֶהִּת םֹויַה"לְּכ יושם

 :יִתָעָר ישְקְבְמ ּורְפָחִיִכ ּושָביּ
 ו המלָשַלי 2

 :ךלְמְְבְל דתקדצו ןּת ךַלֶמַל 'ְךיִטְפְשִמ םיִהְלֶא
 :טָּפֶשִמְב נעו קָדְצְב מע ןיִדָיְ
 :יהָקָדצִּב תועְבְנּו םֶעְל םלָׁש םיִרָה ואש
 ןְבָא נבל עישוי .םֶעדיינֲע ו טַּפְׁשִי
 :'קשוע אדי
 :םיִרֹח רוד חי יִגְפְלְו שָמָשדםע ארי
 :ץֶרֶא ףיזרז םימיברפ זָג"לֲע רָטְמּכ דרי
 :'ִחְרָי ילְּב"רֲע םולש 'בָרְו יקיִדצ ויָמָיְּב"חַרְפיז

 :ץֶרָא"יִסְפַא-רַע רֶהָּבִמּו םי-דע םִיַמ ריי
 ּוכֲחכָי רע ויִבְיִאְו ֿםײצ ּועְרְִי רינְפ
 ּוביִׁשְי הָחְנִמ םיִיָאְו שיִשְרַת יֵכְָלַמפ

 16 151155 Vrs תַרְבְגַּב | 18 **16 5 אביי רֹודְל ץe 6 6 :אֹובְי רודדלָכְל זפת : |
 10 prps םלזע | 20 * frt al (6A 'ַאַּ) | ל אג ּונתיִאְרִה 0620 116 8 יִנָתיִאְרַה |
 6 frt dl | 4K Hie 6 JA, 068 JNA || > prb I nrnnngi | * א 16 6

crrp; 6 rAeovdcdag Thv dikaiocUuvnv (al ueya-יִנָלעַּת | 21 59%  Q6Sּונָלֲעַת,  

crrp;l?.. |זמ p3 קז בּוׁשָתְו; 1? ףֶסֹתְו | 23 =  Awotvnv) Gov || b6 Hie 

Hie S prt | 2 6ל 1 6 6  | conjgלז  Ps 72, 1° 51155 om; 3MSS Ps c 

 ןידל 1ודיו | 31: צג ולעו | 4 ₪ ₪ | 516 6 ךיראה | ₪
*1c 3MSS 6 Hie S py |םרז || 7  hbrףזר =  cf syr(יִּפור) תהיי  velופזרז  

 ל 1 ₪ בָרְו vel בריו | 1 ₪ קח ut Jes 5,14; 24,5 || 9 3 םִיֲא; 1 ₪ ֹויָרֵצ.



 2 םילהת 71,15—70,3

 ישְּפַנ יִשְקְבְמ | רָּפְחיו שב
 :יָתָעָר יצפח ּוָמְָכיְו רֹוחָא ּונפִ
 :יהָאָהוחֲאָה 'םיִרְמְאָה םָּתְׁשְּב בקע-לע יובּושי+

 ךיִׁשקבמ- ל ַּבּותְמְשיו ושיש
 :לךְתְעּושי יבָהא יםיִהְלֶא לדני דיִמָת ּורמאיו
 יִל הָׁשּוח םיָהלֲא ןויִבָאְר יֶנֲעְוינַאוֿ

 :רָחַאַּת-לַא יהֹוהְי הֶּתֶא יִטְלַפִמּ ייֵרְזע
 :םָלּועל הׁשֹובֲא-לַא יִתיָסָח הֹוהייְדּבַי 1

 ְךֵנְזַא גאה ינְֲלפְתו ניצת קרב

 :הָּתֶא יָתְדּוצֲמּו יִעְלַסִדיִּ ינעישוהל ית ימת אובל'

 :ץֶמּוחו לועָמ ףכמ עַשָ מ ינטְלּפ לא
 :יִּועְּגמ יִחְטְבִמ הָוהְי ינדַא "תו התא

 רמת תלה 7

 ָעיִסָחְמ הָתַאו םיְִַ יִתיְיַה תַפֹומּבז
 :ָךֶּתְראְפִּת םויהלָּכ ּךָתָלַהְת יִפ למי
 :יָנֵבְנעֶּת-לַא יִחּכ תיִלְכִּכ הָנְקְז תַעָל יִנֵכיֵלְׁשַּת"לַאפ

 :לודִחַי וצְעְונ יִשְפַנ יִרָמְשְו יל יבוא "ּורָמָאְיִּכפ
 :ליממ ןיִאדיִּכ והּושְפַתַ ּופדְר ובָזע םיִהְלֶא רמאָל יי
 :ּהָשיִח יִתָרועְל יהלֲא יֵּנָמִמ קַחְרּת- -לַא םיִהלֲאי*
 :ּיִתָעָר ישקבמ" יהמלְכּו הָּפְרֶח ּוטַעָי יִׁשְפֹנ יִנָמׂש יּולְכִי ושָבי
 ;יִּבַתְלַהְּתיָּבילַע יִּתפַסּוָהְר לחי דיִמָּת יִנֲאַו +

 תעש םיה"ִלְּכ תק רפסיו יפי
 :תֹוְרפְס יּתְעְָי אָל יִּ

cf ad 40/16 |ושובָי;  IMS6) ומשי;  TD! | 4 5 3MSS 5 (cf3 4915 +  
cf ad 4o,17 ||הוהי ;  mlt MSSף *  | nonn MSS Se cf 4o,16 | 5 frt dlל  

 ל compl MSS ‘WA || 6 * nonn MSS יִתְרַזְע cf 40,18 | > nonn MSS ַהלָא;
woXpég) |6 דע 400615 )$° +  conjg;6 קס  Ir 26MSS Psלד,  cf ad 40,18 || Ps 

Plc68 זועָמ = 33 |  lc compl MSS31,3; פק + | 3 *  prb vb exc, cf2  

 31,3 6 תודוצמ תיִבָל | 4 קס )155 6 5 םִיִהְלֲא | 5 טפק , | 6 * 22,זס יח;
prb dl|דד  | prbdlוברא | *  sקrיע | כ יִּתְלַתֹּת | ל 6ֹוָע הָסֲחַמ | זס * ק prps 

12 K הָשיִח ְס הָׁשּוח | 13 *1 6 pl MSS iby cf 354; pro 61 | ל < | =<? dl, 
cf 24 | 14 °>25 | PAF Hie 5 ְךֲתַלֲהְּת | 15 pc MSS תרופס vel ,תרפס 5 sing. 
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 :ָהיִפ רַאְּב יֵלְע"רטֲאָּת"לַאְו .הָנּוצְמ יֵנֲעָלְבּתלַאְו
 :יִלַא הָגֶּפ ףיטחר בֶרכ קַח יבּוָטיֵ הָוהְי נגע
 :יננע רהמ ילדרצדיּכ ךדבַעִמ ְּךיִנַּפ רָּתְסַּתהלַאְוי
 :יֶנֵדְפ יביא ןעמל ּהָלאְג יִשְפַנְ לא הָבְרָקיִל

 :יָרְרֹוצ"לָּכ ד יִתמְלַבוז יִּתְׁשְבּו יִתָּפְרֶח ָתְעַדַי הָּתַאפ

 יהנו יל הָרבָׁשֹ הפרח
 :יִתאַצַמ אָלְו םיִמֲחֹנִמַלְו ןְיָאָו 'דּונָל הָּוקַאְו

 :ץַמח יִנּוְקְׁשִ אמל שאר יִתּורָבְּב ּונְּתו>
 :שקומל םיִמּולָשְלְו תפל םָהיִנַפַל םֶגָחְלָשיִהְי
 :דַעְמַה דיִמּת םָהיִנְתְַמּו תואְרַמ םֶהיִניִע הָנְכָשְחָתִי

 :םִגיִשי ָךפַא ןורחנ מעז םהיִלעִּדַפְש5

 :בשי יִהְילא םֶהיִלָהֶאְּב הָמשנ םֶתְריִיהתִ
 :רַפסִי 'ךיִלָלח בּוְאְכַמלֶאְו :ּופָדָר ָיִּכ"רׁשִא יהָתַאדיִיז
 ְָתָקְרְַּב ואבָידלאְו .םנוע-לע ןועהֶנְתִי
 :ּובָתְכידלַא םיקיִדצ םַעְו םיַח רָפַפִמ ּוחְמְו

 :ינְבנׂשְּת 'םיִהלֶא ךְתָעּושְי בָאֹוכָו יָנֲע יִנֲאְו
 :הָרֹותְב ּנלְנֲאו  ריִשְּב םיָהלֲאםׁש הָנְלַהֲאי
 :יםיִרְפמ ןֵרָקִמ ירֿפ רוָשִמ הֶוהיל בֶמיִתְי
 :םֶכְבַבְל יָהיִו םיִהלֲא ישר 'ּוחֲמְׂשִי םיִונע יאָר
 :הֶזְב אָל ריָריִסַאיתֶאְו  הָוהְי םיָנֹוְבָאלָא 'עמש"יֶכא

 :םָּב ׂשֵמֹרלָכְו םיפי ץֶרָאָו םיָמָׁש ּוהּולְלַהי
 הָדּוהְי יָרָע הָנְבְִו .ןויצ עיִשויוםיִהלֶא 5

 ָתּוׁשְריְו םָׁש ּובָׁשְני
 :ּהָבּונְּכְׁשִ ֹומָׁש יִבֲהׂאְו ָהֶלָחְנו ויָדָבֲע ערוה
 :ריְִזהְל דֶוָדְל ַּצנְמִקי 0

 :הָשּוח יִתָרְזֲעְל 'הָוהְ .יִנְיִצַהְל םיִקלֶאי
r7 **1 בּוטְּכ | 20 7 ft 1 דָגֶנ / 21 2 0 vb exc; prps 'N] ישפנ תָּכִמְי | 

pudtwv סט | 61 6 8 ּויְפְסי | 3o Sexe. a, " Gas 41 ָךיִנָּפ me | 32° trsp 
accent || ל pl MSS מּו' || 33 * nonn 5 1 ּואָר || ל מוז bצp ;ארי MSS ;ּוחָמְׂשִו 

  nonnקזל | ּוחְמֶשְו | == 6 'ו 'א ושרּד; קזל 1 יחי וישר | 34 31 6 6 116 עַמָש | ל
M8 לֶאְו |  קזקפ ויִדיסח | 36 =* gloss a 37? | Ps 70, 2 40,144 הצר | * 1. 



 60 םילהת 6

 :זע לוק ולוקפ ןּתי ןה  סֶדְקְהיִמְש יִמָשַּב בֶכְרְלי
 םיהלאל זע ּונָת5

 ךישְּקִמִמ וםיִהלֲא אָרֹוָנפ :םיִקֶחְשַּב וָּעְו ותַואג לאְרְשולע
 םעָל תֹוְמְצֲעַתְו זֹעוותֹנ אּוָה לֵאָרְׂשִ לא

 :םיִהלֲא ור
 :דִוָדְל םיֿנשוׁש-לע חצנמלי 9

 ׁשָפָניֲע םִיָמ :ּואָב יִּב םיִהלָא יֵנֲעיִׁשֹוְה
 דָמָעָמ ןיאְו הָלּוצְמ ןויִּבייִתְעְבְטי

 :ינְתָּפָמְׁש תָכְבְׁשְו םומדיקְמָעְמְב יִתאָּב
 ינורְּנ רח *ַאְרְְב יֵּתְְגִ

 :יהלאל לַחָיִמ יִניֵע ּולְּ

 םּנִח יִאְנָש לשאר תּורֲעְׂשמָּּּבר
 רֶקָש יבְיִא יִתיִמְצַמ ּוֲָָ
 :לבישא זָאל יתְלַזָנְאָל רֶׁשֲא

 הלא < ישב יב ב
 :יִנָפ . הָתָפְּכ הָּפְרֶח יִתאָשְנ ךיִלָעדיב

 :יקַא יגל ירכנו יִחֶאְ יִתָיַה רומי
 :יִלָע ּולְפְ יפרו תְּפְרֶחְו .יִנְתְלְכִא ְּךִתיּב תֶאְנְקיִכי
 :יל תוָפְרחל יִהְּתַו יִשְפַנ םוֶצַב הָּכְבָאְו
 :לֶׁשְמְל םֶהָל יִהֶאְו קָש יִשּובָל הָגתֶאְי
 :רָכְׁש יתוש תוניִנְנו רעש יִבָשָי יִב ּוחיִשְי

 יע ָּרְסַח"בֶרְּב יםיָהלֲא ןוצְר תע הָוהְי ֶּליִתְלִפִת ינאי
 הָעָּבְמָאלַאָו טיטמ | יִנְקיִפַה 5 :'ףעָשו תָמָאָּ
 םִיַמ תֶלָבִשייִנָּפְטְשִּתִדלֶא< :םיָמְיִקְמעִמִמּו יִאְנָשִמ הָלְצְּגא

 35 11םיִמָשַה cf Dt 33,26 | 36 mlt MSS 236 ףָשְדִקַמְמ ; Hie ל

 suo (ושְרְקַמְּבְ); 6 év ד0% 60006 i( (MSS érioic) avrodישTP3(; 1 1שְּדְקִמִמ |

 ®Ps 60, 1 cf ad 45,1; 6o,1 | 4 Var 66 bמ | 5°1[מ4? (יתמַצַמ 3
|r 6רֶ] 1מָּכ  dl 6 6*5 || g prpsא יִנָא | 7 ' crrp; prpsיתומצעמ || ל-5 קזפ  

kaiהָנעֲאָו | 13 6  | xai guvékauya (MSS duvexdiuyo), $ et humiliavi; prb 

 6 éué (עסגגסצ (? יִל ונְגְנְנ | 14 == frt dl (Var); pro 'ר תֶע al יִנֵצְר ָּתַא |

5 trsp + | 15 = crrp; ft dl הלצנא et 1 מ יִנָאָש' vel ;יֵאָׂשנמ al ;ו יאנשמ 
trsp +. 
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 :חַצְנָל ןְּגְׁשִי הֹוהָייְחִא
 ׁשֶדקּב נגיס םָּב" ינדא ןָאָנְש יִפְלַא םִיָתֹּבַר םיִהלֲא בֶכָריצ
 םֶרָאְּב תֹונְתמ ָּתָחַקִל יִבָש ְתיֵבְׁשוםרָמַל ָתיֶלָעַפ

 :יםיִהלֶא ּהָיוןָכְׁשִל םיִררו"יףָאְו
 :הָלָס ּונֵתְעׁשְי לֵאָה ּונָליסְמַעְי םֹויּוםּוי ינֹדֲא ּורְּב>פ

 :תֹוָאצֹוּת תָנמַל "יָנדא הָוהיִלְו תועָשוְמְל ילֶא ֹנָלולֲאָהי
 :ויִמָשָאְּב ףלהְתְס רעש דָקְדָק ויֵבְיֲא ׁשאָר ?ַחָמְי םיִהְלֲאדַא=-
 :םָי 'תלְצְּמַמ ביִשֶא יביִׁשֲא ןׁשְּבִמי יָנֹדֲא רַמָא
 :והנִמ 'םיִבְיוִאַמ ךיִבלְּכ ןושל םֶדֿב גר יץֶחָמְּתוןעמְלי

 ׁשֶדְקב יכל יֵלֲא תֹוכיִלֲה  םיֶהְלֶא ְּךיָתּוכיִלֲה ּוָפְר5
 :תֹותַפֹות תומלע 'ךוְתְּב םיָנְנְנ רָחַא יםיִרָש ומרק
 :לֶאָרְׂשִו ירֹוקְמִמ יָנדֲא | םיָהלֲא וכְרְּב תֹלֲהְקַמּב“
 'םֶתְמְנר הָדּוהְי יִרָש יסד ריִעְצמְננְּב םָש

 :יִלָתְפַנ יֵרְׂש ןּולְבְז יֵרְׂש
 :ּנָל ָתְלַעָּפ וז םיִהלֲא "הֶזּוע וע יהל הצי

 :יש םיִכְלְמ ליבו בל םֶלָשּורידילע לכי 30

 יכיר יסרְתמ'םומעיילגְֲבוםיריִּא תדע ה תַח רע
 :ּוצָפָחָי תֹובָרְק םיִמַע יִרְּב

 :םיקלאל ויני ץיֶרָּת שּוּכ םִיָרצִמ יִּנַמ 'םיִּנַמְׁשֲח ּויָתָאְי
 !*הָלַס *ינדא ּורמְז םיהלאל וריש ץֶרָאָה תֹוָכְלְמַמּ

 18 + crrp; IMS 6 ]JNW; prps ןואָש cf AE vociferantium | °° prps אָב
 יַניֵסָמ | 10 5 תonn MSS 8, 1MS ךַא | *ל crrp; :MS 'א " ןשי; 3 ּונְּכִׁשִ

2MSSל >6;  |  c 20 conjg || 21 * > compl MSS26606 'א  frtא יִנָפל 6 ' 

 םיִהְלֲא | 22 6 Hie רעש; קזקפ עֶׁשָר | 23 ** קצת שא ןַׁשְבָּכִמ | ל ק6 SS 6 מָּב |

 24< 6 R | bMSרVrs yD 'אל; קזקs םֶדָּאִמ || < קזקפ ֹותָנְמ | 25 קזק ּואְרָנ (6

ps5 םיִרָש | "1 ְךָוָּמַּב | 27 * קז nonn Mss(תוכיִלַה) ואר || 26  al606שק0מ00ע) ;  

 ּנכְרַּב | ל 6 6< חמצשט; 1 יִאְרְקִמִמ צ יִאְרְקִמְּב; a1 אָרְקִמ יִריִּדֶא קזס 'מ 'א |

cfז 33,12; 31 םּדק | * 115 םֶתָמְקְרְּב Dזזק; קזקפ םיִדיָדְי ? ודידי) c28 * כז  
prb erp |םיִהלֲא הָוצ | ל  Hie ix purpura sua | 29 *° 1c 6296 et pl MSS 

 30 = prb crrp || 31° prps 73 |  crrp | © 3155 םֶּפְרַתַמ ג 6 +00 וה
 60%6100ףעסג (6אא\6ו00עסו) ; prps DnB || 5 IMS ירצב; 6/7006 0600-

 ,Kipadguévoug 2 ד006 6050 דסט6 a) ףרצ vel הצר); A Hie rofas (י'ִֶר =

prpsּויְתַאְי* | ל  recte | 32 * \ Hie5 רֶזַב 8:  Hieר3 | < 6 ¥' gMSS); prps 

 םיִׁשָח 1 םיִנָמׁשִּב) | < GAZ(S) xeipa 0006; frt 1 ּהָדָי vel הדי | 33 * 5

GPA 4 ydhare ry 6לס +: 6:  prb trsp + etlינדאל | ל  



 958 םילהת 68,17—67,7

 :ּוניהלֶא םיִהְלֶא ּונֵכרָבי ּהָנּובָי הָנְתִנ ץֶרָאז
 :ץֶרָאסְּפַאלְּכ ותוא ּואְיִיְו םיָהלֲא ּונָכרְבי
 :ריִׁש רֹוָמְִמ דֹורָל חֶצְנְמְלי 8

 :וינְפִמ ריִפְנָשְמ וסּונְיַו ויבוא ּוּוְפָי םיִהְלֶא םּוקָי
 שָאיִנּפִמ גְנוָה סָּמהְּכ 'ִֶלְנִת ןָשְע יִלְנהְב

 :םיִהְלָא יִנָּפִמ םיִעָשְר ּוָדְבאיי
 :הָחְמִׂשִב 'ּושישיו םיִהלֲא נפל ירצלעי וחמש םיקידַצְו+

Sn:תוברעּב ברל ולס ומ רמז * 
 :ויָנְפְל לע מש יהָיְּב

 שד ןַָׁמַּב םיֵהלֲא תּנֲמְלַא ירו םימּותי יב
 יֵתֹוָרְשּוּכַּב םיִריִסֶא איִצומ הָתְיַּבוםיִדיִחְי יביָשומו םיֶהְלֶאז

 :"הָחיִחְצ ּונְכָש םירְרוס"'ָדא
 :הָלָס ןֹומיׁשיִב ָךּדעְצְּב מע ו נפל ּךְתאַצְּב םיִּהְלֶאפ

 םיהלָא יִנָּפִמ ופטנ םִיַמְׁשַא | והָׂשֲעָר ץֶרָאפ
 :לֶאְרְשי יִהְלֶא םיִלֲא יִנָּפִמ יָניִס הז

 :"הָּתְנַנוְכ הָּתַא הָאְלְנְ דלג םיִהְלֲא יףיִנְּת תֹובָדְ םֵׁשְנ 10

 :םיִהלֲא על יֵּתבוטְב ןיכָת ּהָביובש תחי
 :בָר אָבְצ תֹורְׂשַבָמַה רֶמֲאְְּתו ינאי

 :לֶכׁש קלחְּת תיֿב-תונּו "ודי ןָּדִּי תֹואָבֲצ יכְלמי
 םִיָּתַֿפְׁש ןיְּב ןּובְּכָשִּתִֶא +

 :ץּורֲח קְכָקריִּב ָהיִתורְבֶאְו הָָּכב הָּפְחְנ הָנֹי יֵפָנּ
 :ףןֹומלְַב גלְׁשַּת ּהָּ םיִכְלִמ יש שרפו
 :ןׁשִּב"רַה םיננב רה ןְׁשְּבירַה םיִהֹלֲא -רַה
 ִּתְבְׁשְל םיִקְלֶא דָמְח רָּהָה םיִנְנְבַּג םיִרְה ןּודְרתו הָמְלז

Ps 68, 2 compl MSS Vrs | | 3 * sic 4, 1 ףַדֶנהְּכ | ל Vrs éxAirérwoav, 

deficiant ;)?ףת( 2MSS Dּתנֵד; 15+ חור ּנָפְדְנִת a1 (ןשע) רוגת | pc MS 6 + 
  trsp | 5 3155 6M >| | 5 * 5ושישי]  frt ante"יו; $  | 4° pl MSSכ

  | 4 prps inh | 6 pc 5ּוכְרָּב  [| © 6 ropiog; prpsומשל | ל ?1 תֹּובֲעָּב
  | © nonn MSS AN, 6 duoiwsןועמִמ | 7 :1 פע ביִשָמ | " 5 תרש(וכב

S et Hie autem || % 6S év rigois (? (םיִחְרְצ | g °° >1IMS 35; prps ם עז' al 
al | זס * prps ףיֵטַּת | ** קצק ָּתְננוכ 'א הֶאָלִנְו הָלְחַנ | זז * 115 6 ּובׁש 
3MSS ובּוׁשי | * זא15 ףתבוט | 2 6 Toig ebayreliZouévote | 13 * 6 6 0% 

  | * > pc MSS 6%55 | 14 = prb crrp | 15 °° prbכאל  nonn MSSג66;
crrp || * 2MSS ‘D5. 
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 :םָרָא נבלע הָליִלַע אָרּונ םיִהלֲא תֹלֲעְּפִמ ּואְרָו כָל
 וְּהָחְמְׂשִנ םָׁש לֶגָרב ּורְעַי רֶהְִּב הָׁשְּבלוסי פה
 מירי -לַאוםיִרְרּוְּסַה הָניִּפְצִּת םִיּגַּב ויָניִע םֶלועו ותְרוְבְנַב לשמל

 ֹוְתָלִהְּת לוק ּועיִמְשַהְו ּוניָהלָאוםיִמע ּוָכְֶּ :הָלָח לומל] :ותלהת לוק ועימ ו גניהלאוםימע וכרּב8
 :'ּונלְגר טומל ןַתָבאָלְו םִיַחַב נַׁשְפְג םֶשַה

 :תָּכיףְרצּכ ּונָתְפַרְצ םיִהלֶא ּונָתְנַחְביכי
 :ּונינְתָמְב "הָקָעּוְמ תמש "הָדּוצְמַב ּונְתאַבַהיי
 םימבו ׁשֵאָבּונאָּב ּונָשארֶל שונָא ּתְבַכְרִהְיי

 :'הָיְוְרְל ונָאיִצותַ
 :יָרָדנ ךל םלשא תיִלועְב ְךָתיֵב אובָאי
 :ילרַַּב יּפירְּברְו יִתְפֶש ּוטְּפ-רָשַא +
 םיִיִא תֶרָטְקִיִע ףְלדהָלַעִא םיָחיִמ תולעי

 :הָלָמ  םיִדּותעְ"ָע רֶקְב"הַשָעֶא
 םיִהלֲא יֵאְרּילְּכ הָרְפסֶאְ יִעְמַׁשוכְלי5
 :יִשְפַנְל הֶׂשָע רשא
 :*ינושֶל תַחָּת םֶמּורְי יִתאְרְקיִּפ ויִלֶא יז

 :ינדאועמַשו אֵל יּבְלְב יִתיִאָרֲא ןְָאי5
 :יִתְלפִּת לֵקְּב ביִשְקַה םיִהלֲא עָמְש ןֵכָאיי
 :יִּתַאמ ּודְסַחְויְִֵפִּת ריִסַהאָל רשא םיִהְלֲא ורבי

 :ריִש ירומְזִמ תַניִנְנּב הצנמלי 7

 :הָלָס ּונָתַא ויִנָּפ ראי .ּונְכְרְביַ ּונָּגְחְי םיִהְלֶאְ
 :'ִּךַתְעּושְי םווג"לָכְּב 'ִּּכְרד ץֶרָאְּב תעָדל

 :םֶלָּכ םימע ךּודוי םיֶהְלֶאו םיִמע ְךּודוי

 !םיִפָאְלּו 'רָשיִמ םיִמע יִטֶּפָשַתַהיִכ .םיִמָאְל ּוָּנִריִו חמש
 :הָלְס םֵחָנַּת ץֶרֲאְּב :םֶלָּ םיִמַע ףודוי םיֶקְלֶאי םיִמַע ווי

 5 2MSS תֹוליִלֲע, 6 év BouAcis, Hie consilia | 6 prps חומש | ל :א

 ומירי, mlt MSS Q 117 | > > nonn MSS; 5 Dy | 8 compl MSS 3 םיהלֶא |
 9 * 65155 ּוניִשְפַנ; 6 יִשְפַנ | * 1 טּומְל | < מוז 155 ּוניֵלְנַר; 6 יִלְגַר | זז *1

cf 69,24; Ez 29,7; al NרDID || 12 * mlt MSSדעמ  frt deriv aרוצָמב | ל 1  frt 

tiv rAdoodvטחש  dywoa6 אטו  rrp,6 ּוניֵשאָרְל | * 1 6 עפ הָחְורָל | 17 =  
 uov Hie 5 ef exallavi ($+ eum) lingua mea; prps יִאְנֹוׂשְל תַחַּתִמ יִּתְמַמּור |

 18 קזק יִתיֵצָר | 20? 4! | 5 67, ז 6+רוָדָל | 3 * 120155 ְּךיֶכָרְּ 5
 וּכְרַּד 8 ויָכָרְּד | * 5 ותַעּושי | 5 * 3% -- טפָשִּת קָדָצְּב לֵבַּת | ל 9155 רשיִמְּב



 956 םילהת 64,11 —66,4

 :ּוליִּכָשָה והׂשעמּו םיִּהלֲא לַעּפ ּודיניו

 :בָלייִרְׁשהלְּב ּולָלַהְתְיַו וב הָסֲחְו הָוהְיִב קיד חמֶשויי
 :ריִש דִוָדְָל רומֶזִמ חצנמלי 5

 ןײצְּב םיִהְלֶא הָלָהְת יהָיִמְר ָּךְלי
 ;רָדְנְֶלשְ לו
 :ףאבי רֵׂשְּב"לְּכ 'ִיִדָת הָלְפְּת 'עמש>

 :םֶרְּפַכְת הָתַא ויש "מ רג 'תנוע רב
 יךירצח ןָּכְׁשִי בֹרָקְתּו רָחְבְּתויָבְׁשַא

 ְַלְכיַה % תי בְּּב הָעְּבְשְ

 7 :םיקחר פר .ץראייוצקיל חַמְבִמ
 :הָרּבְנַּב רֶזֶאָּנ ֹוָחכְּב םיָרָה ןיִכַמל
 :םיִמָאְל ןוקהו םָהינ ןופָש וםימו ןואְׁשוַחיֵּבׁשמ
 ְךיָתֹתֹוֲאַמ תָצְק יֵבְׁשְּואְרײפ

 :ךינרפ בֶרָעָו רקְב יֵאָצֹוֵמ
 הָנְרׁשְעַּת 'תֿבר יִהָקְקְׁשּתו וץֶרָאָה תָדָקְּפיס
 :יָהָניִבְּת כי יםָנְגְּד ןיִכְּת םִיָמ אֵלַמ םיִהְלֲא גְלּפ

 ְֵרָבְּת ּהָחְמִצ הָּנָנְנמִת יםיביבְרּב ָהָהּודְּג תחנ הגר הימל
 שד ןּופערי יִלָנעמּו ְּךָתְבֹוט תַנְׁש ּתְרטעיי
 :הָנְרנְחַּת תוָעָבְּג ליִגְו רָּבְדִמ תֹואְג ּופַעְרָי 3
 רָבּופְטַעְי םיקמעו ןאֿצהוםיִרָכ שבי

 :ּורישְידא ּועֲעוְְת
 רֹוָמְזִמ ריִש חַצנְמְכי 6

 יּוְתלַהְת ידֹובָכ 'ּומישי ֹוָמׁש-דֹוְכ רמז :ץֶרֲאָה"לְּכ םיקלאל ּועיִכָה
 ְיֵביֲא ףלרושחכי וע בָרְּב ְךיֵשֲעמ אָרֹוג"הַמ םיִהלאָָרֶמֲא
 :הָלָס ךֶמש רי יּנורְמויו "ל ווחְתְשויץֶרָאָהלְּכ
 נס ל 5 ויָדָי הָשַעַמּו, ₪ recte | Ps 65, 2°1c Vrs x7 || ל ins 6ס 5
 םֶלָשּוריִּב | 3 * 6 116 8 עַמְש | ל AE ידע | < AE אבי | 4 <<? ₪1 | ל 6 ּונַמ|
 5 * 51155 ךרצח | * 6 שדק | 6 1 קזמ םיִאְו | 8 65 ןומֲה; a1 'ג 'ש vel יל 'הו|
 g vb exc | ro Vrs fit הקשו |? 6 ָּתַּבר יש תְּבְרַה | < 3% הָנְנְד | 6 6

cov cf 1017; prb dl | Ir a forma mtr incert | ? nonnס0טדט6 ף 610120000  

 MSS 'רָּכ | 14 prps ריִצָח, a1 dl | Ps 66, 2 ** fit dl | ל 3 iרִּמֹו, pps ּוריש
 צו ּוחיש | = 36 דוכָּכ | 31 5 ּושַחְכִי |41 | * 1 לק ,.
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 דָסָח יִנֹדֲאְְּלּוופ :םיִהלאַל זע יִּכ

 :ּוהָשַעְמְּכ שיִאְל םֶלָשת יָת"
 :הָדּוהְי רֵּבְדַמְּב ותויְהַּב דָוָדָל רֹוָמְזמי 3

 יִשְפִניִףְל הֶאְמַצ ּךְרְמְשִא הָּתַא ילֲאוםיַהלֲא*
 :םָמיִלְּב 'ְףְנְעָו הָיִצץֶרָאְּב יִרָשְב ָךָל ּהָמָ
 :ְָּובְכּו נע תּוֶאְל ףֶתיזח ׁשָקַּכ ןּבי
 :ּךְנּחְּבַשְי יֵתָּפְׂש םייחמ ְךֶדסַח בוט

 :יִפכ אָׂשֲא ךֶמָשְב יח ָךְכְרֶבַא ןָּב
 :יִּפְלֶלַהְי תֹונָנְר יִתַּפָשְו יִשְפַנ עַּבָשִּת ןָשְדָו בֶלֲח ומָב
 :ָךֶבהְּנֶהֶא תמש יעוצודלע ְךיִּתְרַכְזֿטָאד
 :ןּגא ְּךיִָנְּכ לַצְבּו ל הָתְרֶזָע ָתיָהְיַכ*

 ְניִמְי הָכְמַת י5  ףיִרחֶא יִשְפִנ הָקְבָד
 :ץֶרֶאָה תֹויִּתְחַתְּב ואבי יִשַפַנ ּושְקַבְי הָאושְל הָמַהְופ

 הי םיִלָעְׁש תַנמ בֶרְחְדיִדלַע ןהָריִנַ
 וָּב עֵּבׁשִּנַה- לכ ללַהָתִי .םיִתֹלאַּב חַמשי מַה
 :רֶקְׁשיִרְבֹוד יפ רכסי יִּ

 ל רומזמ נמלי 4
 :ַײח רֶעִּת ביוא דַחפמ יִחיִשְב ילוק םיָהלֲאדעמׁש*
 :ןוָא יֵלֲעְפ תשנְרְמ םיִעַרְמ סמ יֵנֵריּתְסּת
 :רָמ רֶבְּד םָעִח ּוכְרָּר םגֹושְל בֶרָחכ ּננָׁש רֶׁשֲאּ
 :יומָלְהַאְרִ] ני! אלו והר" םֶאְתְּפ סמ םיִָתְַּמַּב תֶריִל ; :ואריו והרי , = יל

 יִמ ּורְמֲא םיִׁשָקֹומ ןומטל ּױרְּפסִי ער רֶָבְּד"ו ומָלּוקּוחְי

 קמע בל ישיא ברקו שָפָחְמ שח לסת תלוע שה
 :לםתּכַמ ּויָה יםֹוֲאְתְּפ ץֶח םיִהְלֶא םליופ

 םֶגֹוׁשְל ומיִלֲע ּוהָליְׁשְכַַו'
 םרָא-לְּכ ּױאְרייוופ :םֶב יהֵאְרלַּכ יּוֹדְדּונְתי

I3 frt ins הוהי | Ps 63, 2° | prb 6 pc MSS 8 אָּכ' | * frt dl vel dl היצ 

 הָפַיַע 6 143,6 || 6 קצל 61 || 7 קזק ףא || 8 1 קזל ןְנלְתֶא פגז || זס 6 אוָׁשְל; 1 ₪
frt dl | rr] frt 6 GS ור, 1 םּוריִנ | Ps 64, 5 8 ּואָרִי | 6 3? 4 (gl ad 
  6ּונמט;  || ¢ mlt MSSּושפָה  2MSS Vrsל |  | 7 * vs crrpּונָל  Hie 5ל | (?4
ss 3 ומָתולּוע || | >115, 5 ברקו 6 בֵרָקְו | * קז5 ׁשֶנֶא sומת; קצק | 
f prps 2p} | 8 * trsp , | ל prps םֶּתַכְמ | g ** crrp, prps ִילע ומְליִשְב | 
5 2MSS TTIJN! | > compl MSS יִאר | ro ° compl MSS 2 ּוארְיְו 

6* 



 954 םילהת 62,12—61,3

 יִבל ףֵמֲעַּב אָרְקֶא ךיִלִיִץְרֶאָה הקמ
 :ייִנֲחְנַת יֵנָּמִמ םּורָיירּוצְּב
 :ביוא יָנְּפִמ זע"לַּדְנִמ יל הסחמ ָתָיָהיְּכ
 :הָלָּפ ְּךיֵפָנְכ רֶתָסְב הָסֲחֲא םיִמָכוְ ְךֶלָהֶאב הָרָּנֲא

 :ףךמש יִאְרִי תשרי ָּתַתְנ יִרָדְנל ָתְעַמָׁש םיִהלֶא הָּתַאדיַכפ
 :רָדָו רֶדּומְּ ויָתונש ףיסות ךָלְמימידלע םיִמָיל
 :ּוהַרְצְנִי ןַמ תמֲאְ דָסַח םיִהלֲא ינפַל םֶלוע בשיט

 :םווםָ דג ימלשל דע ָךְמש הָרמואב
 :דְוְדְל רֹומְזִמ ןותודי-לעי ַחַצנִמַלי 2

 :ייִתעּוְשְו ּונָמִמ' יׁשְפַנ יהָיִמּוְד םיִחלֲא-לֶא ְךָא*
 :הַּבַר טּוּמָא-אל יֵּבּגְׂשַמ יִתָעּושיַו ירּוצ אוהדי
 וִמְנ ריִקְּ מכל יָּחְצְרִת יִא-לע ּותְתֹוְהַּתוהָנֲאדַע
 יהל וצעי ויותֲאְׂשִמ ְךַא :'הָיּוחְַּה ר"
 :הָכָסולְלְקִ םָבְרְקבּ ּוכָרָבִי ףיִפָּב יב נצר

 יָת ּונַממיְכ יש יד םיהלאל א
 :טּוּמָא אָל יֵּבנְשֿמ יִתָעּושיַו יִרּוצ אּוָהְךִא
 'ינע-ירוצ יִדובְכּו יִעָשִי םיִהְלאְ לע

 םעו :תַעְלָבְב וב ּוחַטבפ :םיהלאב יִסִחַמ

 :הָלָח ּונָל"הָסֲחְ םיִהלֲא כבל ויפו
 ׁשיִא"יַנּב בזָכ .םֶדֲאינְּב לֶבָהְּרַאיי
 :דַחָי לָבָהַמ המה תולעל םיִנְזאָמְּ

 יּולָבְהָּתְלַא לְֶנְבו קְׁשעֶב ּוחְטְבַתְלאי
 :בל ּותיִׁשֲּת-לַאובּונייִּכ ו'לִית

 יִּתְעַמׁש ּוקייְּתְש םיִהלֶא רָּבד תחַאיי

 1 velמֶּב ₪  cf 223 | 7 1יִנָמְמּורְּת | * קב יִנָחּנִת | 6 1 + תַשְרַא 6 ** 3

  AE Hie “byןותודיל,  = pc MSSז , | 8 <2MSS 5 Hie; fit dl | Ps 62יִמיִּכ
 | 65 | * 6 npn | 3 ft 61 617+-יכ  MSSןּותיִדי | 2 * 6 יִמוד | ל םסתמ

  | * 4a | > 1טגצ ּוחַצְרִת ,ּוחָּצַרְת וחצר; ₪ 4! 6 וחרצת = ותתוהת) 5 4
 1 | 5 * 6‘nNWD, Hie inNWD; prb'נָּכ)  trsp 0תיִדַהְל  ₪ postהיוחְ הֶרַדְג;

crrp [ ל 68 וצְרִי ; ? dl (Var pro (וצעי || © 65 ix rrendacio ake 86 ֹומיָּפְּב | 
6 pc MSS nei cf 2 | 8 * IMS ,ירּוצ $ robur meu | * 65 ירוע | 9 6 

 |  | Pftvb excדת * 5 ולהבת | ,  prb recte; trsp : | ro trspתַרֲע"לְּכ

r2 compl MSS JD. 



59,14—61,2 PSALMI 953 

 ומְגיִאְ יהֶלּכ הָמַחְב הכי  :ּורפסְי ׁשֵחָכמּו הָלָאָמּו
 :הָלֵס ץֶרֲאָה יִסֶפאְל בקעִיְּב לשמ םיִהלֲא-יִּכ ּועְדָיַו
 :ריע ּובְבָֹקיִו 5 ּומֲהָי ברל ּובש5

 דמה רק ןגראו ל רישא ינאי
 :יל-רצ םויְּב סֹוֹנָמּו יל בָגָשִמ ָתיָהיּכ

 יּבנשמ םיִהְֲאיכ הָרֵמִוֲא יל יע 18
 זיס יָהלֶא

 תֶא ו ותוצַהְּב* :דָמלָל דֶוְדָל םָּתְכַמ תּוְדַע ןשּוש-לע חָצְנְמְלי 0

 חַלָמ"איֵגְּב םוָדָאדתֶא יו בָאװ בָשִַּו הָבֹוצ םֶרָאתֶאְו םוַרָהְנ םרא
 :ְףָלֶא רָשָע םינש

 :ּונָל בושת תְפַנֶא ּונֲתְצַרפ ּונָּתחַנְז םיִהלֲא
 :הָטָמיִכ ָהיֵרָבְׁש "הָּפְר "הָתְמצִּפ ץֶרֶא הָּתְשעְרַהי
 :הָלְעְִת ןֶג ּונָתיקֶשַה השק ָךְמע ָתיִאְרַה
 :הָלְס טָשק יִנָפִפ סָמּונְתַהְל סג ְףיִאריִל הַָּתָנ
 :דָּדַמַא] ie נימי הָעיִׁשֹוה שיש ןּוצְלֲחַי ןעמלז

 :יִקְקְחמ הלה שאה וְעָמ םִירָפָאו הָׁשנִמ לוד יל
 :ייִעֲעּורְתַה תֶׁשָלְּפ יִלָע יִלעַנְּךיִלְׁשַאםודַא-לע יִּצְחַרריִסובָאומ יי

 :םוָדָא-דע יִנֲחְנ יִמ יֹרוצְמ יריע יִנליִבְוְ יִמו
 :ּוניִתואְבְצְּב יםיִהלֲא אָצָת"אָלְ ּנָּתְחַנָז םיָהלֲא יהָּתַאאְלֲה יי

 :םָָא תעש אושו רֶעמ תר ּונליִהָבהיי
 :ּוניִרָצ םּובָי אּוהְו ליָחהַׂשענ םיקלאְב+
 הדל תַיִגְנְלע נמל 1

 :יִתְלַפְּת הָביִשְקִה יִתָּנַר םיִהְֶא הָעְמְשי

 14 = 81 ּךְתַמַחַּב | 15 | > 6508 7 | ז6 * א ןועוני Q ןועיני | 16 6
 א Hie il vel יל | 18 * > Hie | | ּודְסַח יַהְלֶא et ו " 'אינמדקי
 יררשב 56 11 | Ps 60, ז 6 םיִנשָש cf ad 45,1 | 5 ותיִצַהְּב | 3 ₪1 בבוש |
 4 * nonn MSS Rh, al הָּתְמַצְּפ | ל prps 5 | ר®pro N ָתיִורָה | 6 פק ,|
 7 % וננעו, 0 mlt MSS Vrs ינו ;cf 108,7 || 8 trsp accent 108,85 טועש0מ-

 dopa, $ foriis sum; prps הָועָא | זס * 1 6 356 1080 יִלַע | ל 1 6 356 0

 עַעורְתֶא || זז * קזקפ דע | ? ג08,זז רָצְבִמ | * ויִנֲַחְנַי | 12 * > 108,12 | ל > 58|

14 nonn MSS ּוניִמְק | Ps 61, ז compl MSS Vrs NI}. 
Biblia. 1 



 2 םילהת 59,13—58,6

 :םָּכִחִמ םיִרְבֲח רָבֹוח םיִׁשֲחַלְמ לֹוָקְל עמְׁשיהאְל רֶׁשֲאֿפ
 :הָוהוץִתְנ םיִריִפּכ יתועּתְלַמ ומיִפַּב ומיִגְשהיסְרַה םיִהלֲאז

 :ּוללמָתַי מכ 'וח רי .ומָּוכְלהְתַי םומ"ומְכ .סאָמי
 :שָמְש וחלב 'תָׁשַא לֶפג ּךְלַהי 'סֶמָת ילּולְּבַש ֹומְכ
 ּונָרֶעְׂשִי 'ןורָתְדמְּכ יחרומכ'  דָמֶא יסֶביִתְיִס ּוניִבָי םֶרָמָבִיי

 :עַשְרַה םֶדְּב ץמרי ויִמָעּפ םֶקָנ הֶזָחְדיִּכ קידצ חַמְׂשִיַי
 :ץֶראְּב םיִטְפְׂש םיִהלֲא-שִ ּךַא קידצל יִרָפדְּדַא םֶדֶא רָמאְיְויי

 -תֶא ורְמְשיו לאש חֶלָשַּב םָּתְכִמ דול תַתְׁשַּתלַא ַחָצנמַלי 99

 :ותיִמַהל תי
 :יִנְְּנַשְּ יִמְמֹקְתַמִמ יָהלֶא יביא יֵנְליִעַה*
 :יַנעיׁשֹוה םיִמָד יִשְגִאְמּו א ילעָפִמ יֵנָליִַה
 םיע יֵלָע ורוני יֵׁשְפַנְל ּובְרֲא הָגַה יב

 ןֹועדיִלְּבפ :'הָנהְי יִתאַּטַח"אָלְו יִעָשְפדאָל
 :הָאְרּו יתאָרקל הָרּוע ננו ןּוצְִ
 לֵאָרְׂשִ יהא תֹואָבְצ םיָהלֲא הָוהְי הָּתַאְו

 :הָלֵס ןוא יגל ןֹהְּת-לַא | םִייגַה"לְ דקפל הָציֵקָה
 :ריע ּובְבּוסיִו  בֶלָּכַכ ּומָהִי בֶרְעְ ּובּושיל

 םֵיֵתותפְשְּב יתֹוברֲח .םֶהיְִּב יוהנה
 :'עמׂש יִמְחיִּכ

 :םִיוג"לָכְל גַעְלִּת ומָלקַחְשִּת הָוהְי הָּתַאְופ
 :יִּבַנׂשִמ םיִהלֲאיכ יהְרְמְׁשֲא לא יס

 ומיה ליִחב 'ומַעיִנה יע כׁשפ נרי
 םָנֹואְגב ֹודְכָכְיְו ֹומיֵתֿפש-רַבְּר ומיֿפ-יתאַטַחי :ינדא ּונּגנַמ

 6507*7ה | ל nonn MSS תֹועָל לַתִמ | 8 תב | 8 = קמ ןריִצָח ומָּכ

 לֶלמְתִי | ל Ks 86 1יצח | 9 * nonn MSS לולכש || * 5155 םמת || 5 6 2 6
 תּושָאְו | זס * 115 5 םֶהיתריס | ל-ל prb crrp; prps Din et לּורָח || זז 68 וויִפַּכ |
 Ps 59, 1 6 רֹמְׁשיַו | 2 15 68 םיִהלֲא, תסחמ MSS הוהי || 4 * 115 ודוני |

rsp +, al dl || 5 * prb Iq | * ft dl | 8° prps3 יָהֹלֲא; MSSל 1015 8 יִנֹדֲא,  
 תופרח | dl | גס *1 YJ 6 compl MSS et Vrs, cf 18 | bs הָרָּמזַא,
 cf 18 | zr * 1 6 21155 6 Hie יַהְלֶא | * KG Hie S Tip, 0 mlt 155 כ יִּדְסַח

e+41 לַא, 1 םֵּנֲחִּת לַא | * 3 ג  a11 רַחַּת לא, K | 12 5 crrp, pps A 
facant cf 44,24 || * prps ומ יִנְכַה | 5 3 ומדינהו | < ?1 ומנְגַמ | 13 55 Hier 

2600070, 6 27026 culpam; prb vs crrp. 



56,11—58,5 PSALMI 951 

 :ירָבָּד ללַהַא הוה רֵבָּד לַלַהַא םיִהֹלאְּביי
 :יל םֶדֶא הָשַעְיהַמ אָריִא אָל יִּתָחֹטְּב םיָהְלאַּבי*

 :ךָל תודות םֶלְׁשֲא ְּיָררְנ םיהלֲא לע
 ונפל ךלהתֶהְל ."יִחְּהִמ ילגר אָלֲהי ּתָוְמִמ ישפנ תלה יב

 :"םיִיחַה רואָּב' םיִהלֲא

 :הָרְעמּב לּואָשייִֶּפַמ ותְְבְּב םָּתְכִמ ודל תַתְׁשִּת"לַא ַחצְנֶמלי 7
 שפג הָיְסַח ךְב כ יֵנֵגֲחוםיִהְלֲא יִנָגְחְי

 :תֹוְּוַה רָכֲעַי דע הָפַחַא ךיִפְנּכְלֶצְבּ
 ו"יָשְפַי :ּוְתְמְא| | יֶלָע רָמג לֵאָל ןוְיְלָע םיקלאק אָרְא
 וָּדְסַח םיִהלֲא חלשו יהָלָמ יִפאְש ףרח יֵנֵעיִׁשְֹויוםִימׁשִמ חָלְׁשִיּ

 םֶלָאייִנָּב םיִטָהל | הָבּכְשֶא ֿםֵאְָל ְךותְּב
 :הָצַח בֶרָח םֶנֹוׁשְלּו םיָצַחְו תיגִח םֶהיִגש
 :ףֶרובּכ ץֶרָאָהלְּכ לע םיִהלֲא םִיָמְׁשַה-לַע הָמּוה

 יׁשְפֹנ ףַפָּכ יִמָעְפִל ּניִכֵהְותָׁשַר
 :הָלְס .ּהָבֹותְב ֵּלְפָנ הָחיִש יִנָפל כ
 בל ןוכָני םיִהְלֲא יּבל ןּוכָג*

 ייֵלּובְכ הָּוֲעיפ :יהָרמזַאו הָריִשֶא
 רַחׁש הָריִעֲא רֹונכְו 'לָבְגַה הָרּוע
 :םיָמאָלּב ירו | נא וםיָמעָב דוא
 ְָתִמֲא םיִקָתְׁש-דעְו ּךְָּסַח םִיֵמׁש"ַע לֶדְנ"יכי
 ְרּובְּכ ץֶרֲאָהלְּכ לע םיָהלֲא םִיָמְׁש-לַע .הָמָרי
 :םָּתְכִמ דְורְל תַחְׁשַת-לַא חצְנְמלי 8

 :םָדֶא יגְּב וטּפְׁשּת םיִרָשיִמ ןּוְרּבִדִּת קֶדצ םֶלֶא םָנָמֲאַה*
 :ןָּסְלַפִּת םָכיֵדָי סח" ץֶרָאְּב 'ןָּעְפִּת 'תָלוע לב

 :בָזכ "יִרֶבְד ןָמְבִמ יּעָּת | םֶחָרַמ םיִעָשְר ור
 :ונְזֶא טאו שרח ןְתפֹומְּכ שָחְנְתמַח תּומְדּכ ומָל-תַמְח

 rr °° frt dl; cf 5 | 14 55% frt gl 19 || ל ₪ Var | Ps 57, 3 65+ הֶלְס|
 4/5 *= זק, +1 יִשְפַנ יִפָאש ףַּכִמ עישויו | 4 *>6 || 7 = 1 1ּהָב הָשְּפְתַנ םֶּפּכ |
 8 5-5 > 108,2 | ל ins ּךֶל q‘ cf 6%; trsp + | g *° prb crrp; IMS Sנכ 'ע;

 108,2 '37qא )63 ix gloria mea); prps 'כ הָּתַא | * 41 ה | ro * 108,4 הוהי |

Ps 58, 2 6 Hie12 1086 לע] |  | bp1084 'או | זז 1085  mlt MSSל  
 םֶלֶא ; 1םֶלַא | 3 * ₪ 1 6 8 םֶכְלָּכ | * 8 לֶוע, ₪1 לָוְעְּב | = 1 ןּולְלַפְּת |

 4-6 ] 6 conjg ₪ 6 +5 5 4 | חָמGOE'3F pA " oָ | ל ₪ 1 6 6 ורב



 50 םילהת 56,10—55,17

 נעשה החי .אָרקֲא םיקלא-ָ ינאי
 הָמֵהֲאְו הָחיִשְמ םִיַרָהָצְו רֶקְבְו בֶרעיצ

 ישְפַנ םֶלָשְב יהָדֶפיי :ילוק עמי
 :יִדְמע יָה | םיּברְבִיִּכ יִל"'בְרקִמ

 הָלָס םֶדְק יבָשִיְו םֶנעַיְוי לאיעָמשילפ
 :םיִהְלֶא ּוָאְרִי אָלְ ומל תֹופיִלֲח ןיא רשא

 :ותיִרְּב לח ףןימלָשָב יידי חַלָשיי

 בלבְרקּו ּיפ יתָאְמחמקְלָחי
 :תוחַתְּפ הָּמַהְו ןָמָׁשִמ ויָרָבְד ּּכַר

 ךֶלְּלפי אּוָהְו ךְבָהיוהְוהְיילַע ְךְָׁשַה*
 :קיִּרצל טומ | םֶכּועְל ןָתיאְל

 תַחָש ירָאְבְל םֵדְרּוּתוםיִהלֲא הָּתַאְו+
 םֶהיִמְי ּוצָחְי-אל הָמְרַמְו םיָמָד יִשְנַא
 ה יא

 תב 5
 :ינָצחְלִי םחל םּויַהדִלָּכ .שנָא ינָפָאְׁשריִכ םיִהלֲא יֵנגְח
 :םוָרְמ יל םיִמֲחְל םיּבְרדיכ םּתַה"לָּכ יִרְרּוש פאט
 רָב ללהַא םיהלאבי :חָמְבֶא ךיִלַא יֹנֲא אָריִא םנּ

 :יִל רֶׂשְב הָשָעַיְהַמ אָריִא אָל יִּתְחַטְּב םיִהְלאּב
 :עֶרָל םֶתֹבְׁשְחַמ"לָּכ יִלָע ּובָּצעְי יִרְבִּ םיֲה"לָּכ"

 :יִשְפַנ נק רֶׁשֲאַכ ּורָמְׁשִי יבקע יהָּמַה 'ּניֿפָצְ ּרּונייז
 :םיִהלֲא דוהוםיֵמע ףַאַּב ֹומָל"יטָלּפ ןְנָא-לע

 :'ִךַתְרפְסְּב אלָה' ףֶבאנְב יִתְעְמִד יהָמיִׂש הֶתֶא הָּתְרְפְס ידני
 :יל םיָהלֲאיִכ יִּתְעֹלי"הָז .יאָרְקִא םָנְּבי רוחָא יִבֹוֲא ובּושְלוזָאי

ftטק , | ל  frtl nD);₪1 "יו | 10 *  yhwNi;17 8 םיִהלֲא | 18 :ג15 3  
nanan | 16 ודי, 5  MSS onnבשי ומָנְעִיְו | גז * ת crrp || 20° ° Ic GES 

 ויָמְלשב | 22 = 1 קֶלָח 61 6 63 וויִנָּפ pro ויפ) | * 1 6 21185 5 Hie 6 תאָמְחַמ
Hie caritaten tuam |ַבָהָאְי  ASE1 54 וּבְלְּב | 23  etתֶאָמָחַמ | < 41 7  vel 

 24 51 ראב ₪ רוב | * 6 + הוהי | Ps 56, 1 6 דע 6ץושע םֶלֶא | 3 6
 ard טשסט6 (םּורָמ); prps רמ | 5 6 יִרָבְדג 16 רֶבָּב cf | 6 ₪5 שק |

 קור סמק |: 6 רניפצי 0 et MSS נופי | < compl MSS יִשְפָנְל | 8 * 6₪

 Hie 3 ןיא vel ןיֵא; קז ןיֵא ןָנָא | * 16 טל; prps םלפ | 9 *1 6 65 הָמיִׂש
 vel תמש | ** 5+ ₪1 (ךתרפסב קזס ךדאנב) | זס == ₪ 1
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 :ישְּפַנ יִכְמְסַּב יָנדֲא יל רוע םיִהלֲא הגה
 :"םֶתיִמְצַה ךְּתְמִאב יִרְרְׂשְל ערה יבוש
 :בוָמדיִּכ הָוהְי ךִמַש הָדֹוא ךֹל"הָחּבְזַא הָבָדנב
 ;יָניָע הָתֵאָר יִבְיִאְבּו יִנְליִצַה הָר"לָּבִמ בפ

 ל ליש תֹניִנגֿב נמלי 5
 :יִתָּנִחְּתִמ םלַעְתִתִלַאְו יִתְלּפְּת םיִהלֲא הנזה
 יחיִשּב דירָא יִנְנעו יל הָביִשְקַהְ

 עַשְר תקע יִנָּפְמ  בווא לוקמי :הָמיִהָאְ
 :יִנּומְמְשַי ףָאְבּו ןֶוָא לע ּוטיִמְייִ
 :יִלָע ּולְּפָב 'תֶנָמ תֹוָמיִאְו ייִּבְְקְּב ליָחָ יב
 :תּוצְלּפ יִנָפַכְתַו יִב אֹבָי דערְו הָאְרִי
 :הָנְכֶשֶאְו הָפּועָמ הָנּויּכ רֶבֲא יִלוּתודיִמ רמאָע
 :הָלְס רָבְדִּב ןיִלֶא דֶדָנ קיִחְרִא הָּגַה
 :'רַעָפִמ העל חּורַמ יל יטְכְּפִמ הָשיִחא

 יםנושל גְלַּפ 'יָנֹרֲא עֶלַּביפ
 :ריִעָּב ביִרְו יסֵמָח יִתיִאָריַּב

 ָהיִתֹמֹוֲח- לע הֵבְבּוסִי הלל םַמויי

 יהָבְְְּב תהי :הָבְרּב למ ןא
 :הָמְרַמּו 'ִּךִּת הָּבִחְרִמ שיִמָיאָלְ
 'אָשַאְו .ייִנָפרָחְי ביואחאל יב
 :ּונָמִמ רַתְסָאְו ליִּדְנַה יִלָע יִאְנַשְמאְל

 ;יִעְְּימּ יֿפּלֲא יִּכְרְעַּב ׁשּונֲא הָּתַאְוי+
 םיִהלֲא תיִבָּב דוס קיִּתְמנ וְָּחַי רָשָא5

 שרב ךלהְנ
 ֹומיִלָויתָנְמיִׁשו5

 :'םֶבְרקְּב םֶרּוגְמַּב תֹועָריְכ םֶַח לוָאָש ּוָררָי
 7 * KE QW! vel בושי, ;Q mlt MSS 65 Hie JW: SQWP | בושָי | ל 6[ 8 |

trsp 5 | 4 °° fitהָמֲהָאְ;  irt trsp post7 | Ps 55,2 fit dl | 3 prps8  

 תקעצמ | 5 = ft al |  frt dittogr || 7 prb 41 | 9 ** 65 מ הליִחֹא, 1 |
rt recte || © ₪ vbגלפ = עלב) | ל + םָתָצַע,  frt gl | 10 ** crrp (prbל  

 exc || 12 * <65; prb crrp | ל ®Var ךות || 13 ** prל Iיֵנַּפְרַח יִביֹוא | ל קט
vb exc | 15 vbb exc | 16 * א תומישי ? 0 mlt MSS Vrs n)אישי =( ישי מ( ; 
| 0; frt vbb exc | ל prb dl (gl) 



 948 םילהת 45

 :ּקָחְׂשִי וילֲעָו ּואָריְִו םיקידצ ּואָר
 לזועמ םיּהלֶא םיׂשיאְל ירָבנַה הגה

 :ּתְוהְּב זי יִרָשְע בָרְּב חַטְביְו
 םיִהלֶא תיִבְּב .ןֶנַעְר תִיּכייִנָאְ
 :דַעְו םלוע םיִהלֶאדדְסֶחְב יִּתְחְטְּב
 יִתיׂשֲע יִּכ םֶלועְל ואיי

 :'ףייסַח דְב יבוטיכ' ָךָמׁש "הוק
 :דִוָדְל ליִּכָשַמ תלחמ-לע חַצנְמלי 3

 םיִהְלֶא ןיִא ֹובלְּב לֵבָנ רַמָא*
 :בֹומ"הָׂשְע ןיא ילְנָע יּוביִעְתְקְו ּותיִתְׁשִה

 םֶדָא"ינְּבלע ףיֶקְׁשִה םִימׁשִמ םיִהקָא
 :םיִהלֲא-תֶא שרד ליּנְׂשִמ שָיַה תוארל
 בוטדהַשע יא וחלא וּדְחי גס לב
 :דָחֶאְִּג ןיא

 :ּואָרְק אָל 'םיּהְלֶא 'םֶחָל ּולְכָא ימַע יִלְכִא" ןֶוא ילַעָּפ עְדִידאלַה5
 נֹח תומַצע רופי םיִהלֲא-יֵּכ ידָחָפ הָיָה אל" .ֵחַפּודֲחְּפוםַׁשי
 :'םֶסֶאְמ םיִהלֲאיּכ יהָתְׁשיִבֲה

 ומע תּוְבָש 'םיִהלֲא בּושְּב לֵאְרׂשִי יתּועְׁשִי ןויִצמ ןֶּתִי ימז
 :לֶאְרשִי חַמַשִי בקע לני

 לּואָשְל ּורמִאיַו םיִפיִּזַה אֹובּב ךְורָל ליש תֹניגְנַּב חצנמלי 54
 :ּונָמַע רַּתַּתְסִמ דֹוָד אָלֲה

 :יִנָניִדִת ְךְתָרּובְנִבּו יִנעיִׁשוה ּךְמשְּ םיִהְלֲאפ
 :יִפייִרְמאְל הָניֹזַאַה יָתְלפְ עמׁש םיָהלֲא

 יש ּושָכִּב םיִציִעְ לעמק יז כ
 :הֶלָס  םֶּדְגְנְל םיִהלֲא ּומָש אָל

 8 3MSS 8 ּוחָמְשְיִו a וניו | 9 = 23155 + רֶׁשֲא | * 1 ּזועֶמ | <1 8
 ונֹוהְּב | זז 5 vb exc | 9 prps הָיַחֲאְ vel אָרְקֶאְו | == 6558 םירוד רודל || 4 קו
 Mss ףְריסַמ | Ps 53, 2 * mlt MSS < ן m cf 14,1 | * 1 6 7MSSֶליֵלַע 14 |

pc MSS 1]; mlt MSS 636 44 * 143 רֶס לֹּכַה | * 115 3 ןיִא | 5 *  
nonn MSS, cf 14,5 |הוהי || 6 == <  cf ad 144 || © compl MSS4-7לָכ || ל-ל  

cf 44 14,5 |55 סזזק ; 14,5 5 ּושיִבָת יִנֲע"תַצַע :קיִּדַצ רודּב; 63 ףֵנָח קוס ךנח;  
 5 14,6 ּוהַסְחַמ; comp! MSS + ּוהַסְמַמ הוהי יִכ ֹוׁשיבָת יִנֲע תַצַע | 7 * תסתת

Ps 54, § nonn658 הוהי |  compl MSS14,7 תעושי | 5  $ MSS 6 Hie 

MSS 6 DI cf 86,14. 
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 יִתיִשָע ךיִניִעְּב עֶרָהְו יִתאָמְח יְדְּבל ל
 :'ִּךֶטְפָשְב הָכְזִת 'ִרְבְדִּב קצת ןעֶמְל
 זיא יֵנתְמֲחָי .אָטַחְבּ יִּתְלָלּוח נערי

 :ןיבלא לשמו יִנְָּבַכְ -רַהְטֶאו בוזָאְב יֵנֲאמַחְתפ
 :ְתיּכְּד תֹומְצע הָנְלנִ הָחְמְשְו ןושָש יֵנֿעיִמְׁשַת יי
 :הֶחמ יִתנְועלָכְו יאטחמ יִנָפ רַּתְסַה יי
 :יִּברקְּב שּדִח ןוכְנ חּורְו םיהלֶא יל"אָרְּב רוהמ בלי
 :יִּגּמִמ חקתלֲא ףשדק ַחּורְ ינְפלִמ ינְכיִלׁשַת-לַאי

 יִנָכְמְַת הָבידְנ חְִו ּךעׁשי ןושש יֵל הָבישָהיי
 :ּובּוש als םיִאַטַחְו יפה םיִעָשְפ המלאי

 "6 :דתלהת דיג יפו חּתְפת יִתפָש נדאל
 :'הָצְרִת אָל הָלֹוע 'הָנֶּתֶאְו חַבָז ץֶפְחַתְיאְלו יב
 :'הֶזְבַת אֶל םיִהְלֶא "הָבְדְַ רָּבְׁשני-בְל הָרּבְׁשִנ ַחּוָר םיִהְלֶא יֵתְבְזי

 :םָלׁשגרי תֹומֹוח הגבת ןויצתַא ךְנֹוצְרְב הָביִטיַהְי
 :םיִרפ ךחבְזמדלע ולי זַא .יליִלָכ הָלֹוע קֶרָצְדיִחְבַז ץֶפֲחַ זָאל

 רמי לָאָׁשִל דיו למראה גָאואובּב* :דודל ליכִָמ מלי 2
 ְָלָמיִחא תִיְּבְדלֶא דֹוָדאְּב ל

 ילֶא דָסָח ירוְּבִנַה הָעְרְּב לַהְתִּת-יהמ
 בֶׁשֲחַּת תּוַה+ :"םויַהדלָּ
 :הָּיִמְר הָשע שָטְלִמ רַעְתְּכ ד גושל
 :הָלָס 'ָָ רּבַּדִמ"רְקַש בוטמ עֶר ָּתְבָהֶא

 :הָמְרִמ ושל עלֿצְבּדלְכ תְבהֶא
 לָהֶאִמ ךחפוו 'ךְּתִחִי חַצְנָל ָהְצִתִי לאדמנז

 :הָלָ 'םיִיַח ץֶרָאמ 'ְףֶשְרשו
ftףיְרֶבְרַּב )8 ּךרֶבְרַּב) ₪1 666 || ©  compl MSS 65 Hie6 * 5 דַבָל | ?  

compl MSSזס 3 יֵנֲעיִּבַׂשַּת | 15  || g1?(םתסבו ) 2, >8 vb exc | 8 6 conjg c 

 ה 5 viam tuam | 16 frtdl | 18° 6 אל, 14% | ל ] הָנְּתֶאְו (ק ,) |

 5 קצקs ָהֵצְרַּת || ד ** רבשנ !ve הכדנ 6 8 41 | * 68 הָוָבְי | 0 25 'תָו 6

 Hie הָנָּבִתְו | 21 = 'צ 'ז {vel הלוע 4 | Ps 52, 2 2MSS 6 Hie ךֶלמיִבֲא |
frt 16606 | % vbרֵּבַּנִתִת; זק , || = 8 דָסֶח לֶא  prps (cf c-e)5% 25 לֶא | ל  

exc || 5 **1? קֶדַצ רַבְּדִמ | ל טס הלס ad 6 || 6 pc MSS הָּיִמְר' |7*AHied 

 .prb vb exc < | ( | < 6 wwךחסיו)  ft dl celְךִּתִחי;



 946 םילהת פו

 ְךּב הָריִעָאְו לֵאָרְׂשִי  הָרְבדאְו וימע הָעְמִׁש
 :יִכְבָא הלא םיִהלֲא
 :דיִמְת יִדְנָנָל ףיִתלְעְו ףֶחיכוא ףיִחְבְזלַע אָל
 :םיִדּותַע ּףיֶתָֹלְכַּמִמ | רַפ ָךְתיִּבִמ חָקָא-אְל
 יףְלֲאיִרְרַהְב תֹומַהְּב רעֶנותְיתלָכ לכי
 :יֶרָמע יִנָש 'זינְו יםיִרָה ףועדלָּכ יִּתְַדייי
 :הָאלָמּו לָּבַת יֶליִּכ ְּךִל רמָאזאל בעֶרָאדסָאַי
 :הָּתְׁשֲא םיִדּוּתַע םֵדְו םיִריִּבַא רָשְּב לכואָה 3

 ְירְדְנ ןולֲעל םָלׁשְו הָדּות םיקלאק חַבָויי
 :יִנלְּבַכְתְו ךֶצָקַחַא הָרָצ םְֹּב יִנָאְְקְּי5

 יםיקלֶא רַמָאעְׁשְרלְויפ
 :ףיפדילע יִתיִרְב אָשּתו יקח 'רּפסל ְךיהמ
 :יִרְחֶא יָרְבּד ךְלָשּתְו רָּומ תאְנָש הָּתַאְו ל

 :הָמְרַמ דיִמְצַּת ףְנושְלּו הָעְרְב ְתֶחְלש ְךפי
 :יִפְְְָּתִת ְףְמֲא"ןָבְּב רּבִדְת ךיִחְּפְּב בָשָתִי
 ְֹוָמְכ הָיְהָא-יתֹויַה ָתימַּד יִּתְשֶחַהְו תיִשֶע הָלָאי

 קא יחְכָש תאָז אָנוניִּב== :יִיִניִעָל יהָבְרְעֲאְו ךחיקוא
 :ליצמ ןיִאְו ףרְמָאָּ
 :םיִהלֲא עַשְיְּב ּונָאְרַא ָרָד םֶשְו יִנְנְְּבַּכְי הָדּוה חבוי
 אָּבְרְשַאָּכ איִבָּנַה ןָתְנ ויָלֲא-אֹובָּבי :דְוְְל רֹוָמְזמ חָצְנֶמלי 1

 :עַבָשדַתַּבְדלֶא

 :"יִעָשָפ הֶחְמ ְּךימֲחַר בֶלּכ ידְָסַחְכ םיִהְלֶא יֵעְחּ
 :יִנְרָהְט יִתאָטַחְמּו ינועמ יִנְְּבּכ הברה

 :דיִמֲת 'יְִגְנ יִתאָּמַחָו עֶרֲא יִנַא "עשר
 זס ** קזקפ 'א (ץ! יֵרָרֲהַּב) םיִרָהָּב 1 לֵא 'ב | זז * 686 םִיָמָׁש | *"* 5
 ויו cf 6 wpaidtns | 15 ? ךְדְּבַכַאַו פז,15;: 6+ || 16 == extra mtr | ל 8
 רָּפַס vel יֵרָּפִס | 18 * 656 ץֶרְתו; 14 6 ₪ 61 ומע | 5 696 -- 671066 |

 20 תֶשּב | 21 5 6 éavouiav = 08 (תזּוַה) ; prb dl (יִתַויָה = היהא) | ל 8

crrp; pl MSS1 65 ףרטי | 23 °° MS1666 | * 6 ְךיִנפְל | 22  frtָהָכְרעֶאְו  

exc |עס  pl65 'ד םָׁשְו; קא 'ד םַתְו ד רַשיִו רָדֵנ םָלשִמְּו ויָרָדְנ םלשו; תזמ  
com!הַּברַה, 0  Kךידסחכ, 21155 'חּב | * 6 יֵעֵׁשַפ | 4  Ps 5r, 3 * :MS 

 Mss םָרָה | 5 * 6 יעָשּפ | * 8 'נל
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 הֶאְרִי אָל חצָנְל ידוָעיחיְני :םלֹועְל לֶדָחְי יםָׁשְפנ ןויְדפ ירקוויפ
 :תחשה | = ודבאי רַעְבְו ליִסְּכ דַחָי ּותּומָי םיִמָּכֲחיהָאְרו יִּכיי

 םֶלּעָלוּומיִּתָּב 'םּבְרַקי* :םָכיֵח םירחאל ּובְעְ
 :'תּומְדִא ילע םֶתומְשְכ ארק רֶנָו רֹודְל םֶתנכְׁשִמ

 :ּומְדְג תומַהְּבַּכ לֵׁשְמַנ ןיִלׁלַּב רָקיִּב םֶדָאְו
 :הָלֵס יוצר םָהיִפְּביֹו יםָהיִרְחֶאְו ֹומָל לֶסֶּב םָּכְרַד הָז

 3םֶרִיִצְו . ירקבלו םיבשי םָב דריו" םערי תֶוָמ תש לואְשל ןאָצּכ"5
 יול לב לואָש תולבל]

 :הָלֲס | יֵגֲחּקִי יִּכ לָאְׁש-דיְמ יִׁשְפנ"הָּדְפִי םיִהלֲאְרַאיפ
 :ֹותיִּב דובָּכ 'הָּבְרִייִּכ שיא רֶׁשעיִּכ יאָריִת-לַא יז
 :ֹודֹובְּכ ויָרֲחָא דָרְיאְל לָּבַה חקי יֹותֹומְב אל יבא

 ל בייתי ידיו ירבו וב שפני
 :רוא"'ּואְָרִי אל חַצֹנ-דַע ויִתובַא רוד"דע יאבָּתפ
 :ףמְדְנ תומָהְּבַּכ לָשְמָנ 'ןיִבֵי יאָלְו רֶקיִּב םֶדָאיי
 ףסל רֹומְזִמי 0

 ץֶרֲא-אָרְקִַו רֵּבַּד הָוהְי םיִהלֲאולַא

 :וָאבָמ" רַע שָמָשחְֶַמִמ
 ֵעיִפֹוה יםיִהלֲא יִפי"לַלְכִמ ןוְיַצַמ
 ישרחיזלאְו ּנניִהלָא אבני

 :דִאָמ יהָרעְׂשִנ ויָביִבְסּו לכאת ויִנָפְלַשֶא
 ומַע ןידל ץֶרָאָה- לאו לֶעֶמ םִיַמְׁשַה-לָא אָרְקו

 = תבל 'יתירב יתר יי לופס
 :הֶלָס אּוְה 'טפשו םיִהְלָא'-יִכ  וקְדִצ םִיַמָׁש יּודיִגיו

 ף + fr dl | ל 6 Hie רקיו | 5 crrp; frt 1 דעו םֶלּועְל (יחנ) יחיו; זק ,|
trsp stich6 םֶתַומְדַא; ?  ;:MSיִרָכָק | * D el12 *1 6 656 םֶרָבְק ץ || frt crrpזז  

koi wuowwen 00706 = $,3 הָמְדְנ , 6 MSSל  | cf2rי xִזז || 13 * 68 (י post 
 D Hie ef exaeguatus est | 14 * fit ] DIN cf Hi8,13 velִרַחַא || ל א

 Hie ּוצְרִי D9; prb crrp | 15 °° crrp‘ ו 5 ספ תש צel ּותָחָי | = pצקs דרי
!eלְבֹוָמ צ M5סתק!  cםֶרּוצְו |  mI: M55רֶבָקִל םיִרָשיִּמַב | %!א םֶריִצְו, 0  

trsp |תזצ 23,3 | * 1 ? הָּבְרי | 18 =" 8+  cf17 * 1? אָרַּת  | , trspלובזמ | 16  
 ז0 * 6 Hie ףרבי | ל 115 68 ויו | < 25 65 ול, 1 41 | 20 * קו 1 אבו

Vrs | * compl25 אל, 1 לב, ן > Sךיִתֹובֲא | * 6 116 8 הָאְרִי | 21 *  ₪ 
 MSS ןיִל cf13 | 5 cfad 13 | Ps 50, 2 prb vb exc || 3 °° frt add || ל 5

 5 םיִהלֲא || < וז 31155 'סָנ | 4 1 :א לַעּמַמ | 5 == 6 ויָדיִסַח ול | * 6 ותיִרְּב|
 6°1? . || ל 1 ₪ עָּפְׁשִמ יַהְלֶא.



 944 םילהת 49,8—48,3

 ץֶראה"לְּכ שוָשָמ  ףונ הפי :ְׁשְקירַה
 :בָר ְךֶלַמ תירק ןופְצ יִתְּכְרִי ןִצירַה
 :בָגְׂשִמָל עֶדונ ָהיֶתֹונְמְרְּב םיָהלֲאּ
 חַי ּורְבַע ּוֲָעֹונ םיִכָלְּמַה הָּנִה"יִ

 :ּוזפָחָנ יָלֲהְבִנ ּוהָמְּת ןֶּכ ּואְר הָמַה
 :הָדְלּויּכ ליח םַׁש םתָזְחַא הָדְטְ
 :ׁשיִשְרּת תּינֲא רֵּבְׁשְּת 'םיִדָק חורב

 :הָלָס . יםָלּועדע ָהְָנוְכְי םיָהְלֶא
 ְָלְכיֵה בֶרְקּב ךִבְסַח םיָהלֲא ּונימְדִ

 ץֶרָא"יוצקילע ּךְתָלִהְת ןְּב םיִהלֶאיְָמשְּכי
 ןויְצירַה ותַמְׂשִייי | :יָּניִמְי הָאְלִמ קֶרָצ
 :יְיִמְפְׁשִמ ןעֿמְל | הָדּוהְי תֹונְּב הָנֶלּת
 :ָהיִלּדְגִמ ּורְפס ָהּופיקַהְו ןויצ ובס

 היֶתּונְמְרא ּוגָפפ יהָליִחְל וְכָל ּותיִשיי
 יםיָהלאוהָז יב :ןורְֶא רוָרָל ורָפַסִּת עמל
 0% ּונגַהְנְי אּוה דעְו םֶלוע ּוניִהלֶא

 :?תּומדלע

 :רומָזִמ חרקדיִנְבְל חַצנִמַלי 9
 :ָלָח יֵבְׁשְנלְּכ ּוניִזַאַה .םיִמעָה"ְּכ תאזּעְמְשי
 :ןויְבָאְו ריִשָע דחו ׁשיֶאדיָנְּ"םנ םֶדָא יָנְּב"סַנ
 :תֹונּובְת יִּכִל תּוָהְו תֹוָמְכָח רבדי יפי
 :יִתְִיִח רוונְכְּב חַתְפֶא יָנְָא לָשְמְל הפאי

 :ינּבּוסְי בקע ןֹנע עֶר יִמיּב יאָריִא הָמְל
 :ּולָלַהְתְו םרׁשָל בָרָבּו םָגיִח-לע םיִחְטְּבַהְ
 :ורְפְּכ םיקלאל ןָתיײאָל ׁשיִא יהָּפִי הָרָפדאְל יחַא

trsp . |ַחּורְּכ | ל  trsp: | 6 4MSS iol | 7 <55 | 8 * pc MSS2°  
tsp: | 12 115 6$+ hn |ל  | vell bדע  g = crrp || zr *1 6 pc MSS 

rotsתומלע, 6* 66  fit 41 | 15°>6 ||? mlt MSSהלל | ל  compl MSS14 *  
et conjg c 49,1 | Ps 49,2 IMSלע  nindy6 תּומְלע; 1  aidvas (Nib), 
NN cf Jes 41.23 | °° ‘Ep awvתיִגֶהְו | 6 * 56+ 1  = 'E80% ovarieלדח |[ 4  

recte || > 6 ‘apy | 8 * prb lcע ןוע ₪ p1 = יִָנובְסִי יֵּבgouBBouvet06008806  

 8MSS ךַא || ל קצמ 1 הפי
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 :ריש תֹוָמְלֲע"לע תרָקייִנְבִל חַצנְמַלי 6
 :דִאְמ אָצְמִנ תֹוָצְב הָרְוְע וָעָו הָסֲחַמ ּונָל םיָהלֲא
 :םיִמי בֶלְּב םיִרָק טֹוָמְבּו ץֶרָא ריָמָהְּב אָריִג"אָל ןּגלע
 :הָלָס יֹוִתְואַנִּב םיָרָהיִׁשֲערִי וימיַמ ּוָרְמְחִי ּוִמֲהָיַ

 :ןֹויְלע יִנָבְשמ שדק םיָהלֲא-ריע ֵּחַמִׂשִי ויל רהְנ5
 :רקְּב תָֹנַפְל םיִהְלֶא ָהָרֶזעַי יטֹומַּת"לַּב ּהָּברְקְּב םיָהלֲאֿ
 :ץֶרֶא גּומָּת לב תָנ תוכלממ וטמ םּנ ּומָה

 :"ץֶרָאְּב תוָמש שירש הנה תל וזח ּוכלפ -
 ץֶרָאָה הצקידע תֹומָחְלִמ תיִּבְׁשִמ וס

 se ףֶרְשִי תולנע תינח ץצקו רָּבַשְי תשק
₪ J 

 - 7 -. :ץֶרָאּב ca tf םיִהלֲא ינאי ועו פרה

ee °° oa 

 רומז זמ חרב חצנמלו 7
 :הָּנִר לוָקְּב םיהלאל ּועיִרָה ףָכועקת םיִּמעֲה"לָּכ
 :ץֶרָאָהְלָּכְלַע לודָג ךְלַמ אָרֹונ ןויְלָע הָוהְי דיי
 :ּוניִלגר תַחָּת םִיפאְל ּוניִּתְחַּת םיִמַע רֵּבְדי
 :הֶלֶס בֵהָארַׁשא בקעי ןואָג תֶא .ףנתלחְנדתֶא נלהב

 :רָפֹוׁש לוקְּב הוהי הָעּורְתְּב םיִהְלֶא "הֶלָע5
 :ּורמז ּונָבְלמְ רמז ּורָמז םיִהְלֶא רמז

 :ליְִׂשַמ ּוָרְמז םיִהלֲא ץֶרָאָהְלְּכ ֶּלַמ יכל
 :ושדק אָפּכלַעובְשְי bel םוג"ילע םיִהְלֲא למ

 א רֶאְמ ץרא"רגנס םיהקאל כ
 :חַרקיִנְבְל רֹוָמְזַמ רישי 8

 ּוניֵהלֲא ריִעְּב דֶאְמ ללהמ יהוה לד

Ps 46, r pc MSS ֹומְלֵע, 5 תֹומְלֹע | 3 קז גומַהְּבn 6 ,תּומְלע | 4 * ftv 
exc | ל ins בקעי ...הוהי 6 8.12 |56 ונָּכְׁשִמ Wap, frt recte | 6 fit vb 
exc | g mlt MSS 6A! םיֶהלֶא | ל prps al | ro 6 (*תולְגָע) 0ט606 | 
Ps 47, 5 * prps בָחרִי a ּונְליִחְנ (sine (ונל ; 1 ft רָאָפִי | ל 65 תלה || 7 nonn 

 | דלָּכ +  frt 1666 | 9 * 21155לע, +  | 8 mit 3155אז55 םיִהֹלאֵל, 6 וניהלאל
5 ft dl | זס * 65 DY; prps Dy oy | * ?1 ןִּנִמ | Ps48,2°frdletl 

 יִא ריִע דאמ הָלְלְהִמּו הָלֹודְג.



  Ayr 18םילהת 942

 :'תָדיִדָי ריש ליֿפְׂשמ חַרָק"יִנְבְל 'םיִּנשָשלע חָצנְמַלי 5
 למל ישעמ יִנָא רמא בוט רֵבָּיִּבל שחל

 :ריִהָמ רֿפוסוטע יִנושְל

 ְיָתֹותָפׂשְּב ןח קצּוה םֶדָא יִנְּבַמ תיֵפֿפ
 :םָּועְל םיִהְלָא ךְכרְּב בלע
 בַכְר חלָצי"ךְרְלהְי :ףרדהו ףדוה רג ךרו"לע ּךְְּרַח רוחי

 'קָדְצהְוְנַעְו" תָמָאְזרְבְדלע
 ולפי ְךיִתְחַּת םיִמַע יםינּונָש יח נימי תֹוֲאְרּונ 'ְִּרותְ
 ְָלָּמַה יבוא יל
 :ְָתּוכְלִמ טְבְׁש רשימ טְבׁש  'דָעְו םכֹוע יםיִהלֲא ְךאָסּכי
 עשר אְָנֶשִּפַו קד ָּתְבִהָא*

 ְיָתֹדְנְּבילְּכ תועיִצְק תֹוָלְהַאו-רמפ
 יִךיִתורְקְִּב םיִכְלְמ תֹונְּביפ ִּּוחְמַש 'יִגִמ ןש יֵלְכיֵהוִמ
 :ריפוא םֶתְבַּב ְךניִמיִל לגש יהב

 :ְיִבֲא תיבּו ךפע יִחְבְׁשְו  ַנזֶא יִטהְו יִאְרְו תבְיִעָמשיי
 וירצהתַבּויט וֶל"יוָחְתְשַהְו ךונדא אּוהדיכ יפי ךָלָמַה וָאָתְוי>
 'הָמיִנּפ ְךֶלֶמ"תב יהַדּובּכְלְּכ+ :'םע יִריִשָע ּולַחְי ףיְנָּפ הָחְנִמְּ
 ְהיִרֲחֲא תֹלּותְּב למל לבּות *תומקְרל5 :'ּהָׁשּובְל בָהָז תֹוצְבְׁשִמִמ
 הָניֶאְבְּת 'ליִנְו תֶקְמָשְּב יהָלַכּותי :יֶּךָל תֹואָבּוִמ ָהיֶתוער
 ְָלמ לַכיִהְּב

 :ץֶרָאָהלֶבְּב םיִרָשְל ֹומֲתיִׁשִּת ּךינְב יָה ְךיִתֹבֲא תַחָּתיל
 :דֲעֶו םֶלֹעְל ךּודוהי םימע ן"לע רֶדו רּד"לבְּב ְךֶמַׁש היכי
 Ps 45, 1° 6 זשצ éXAowwencouévu )םיִנש( | ל 6%155 תּודיִדי, 5
 תֶדיִדְי = א rpoogiaiac | 2 1 ft ישעמ || 3 16 ָתיִפָי (ופי), ג1 ָתיִפיִפִי | 5 *> 5

niJp), 6 Hie 61 'צ MS Asלל  | + Hie 555 frt recte (6 IT] [imp]) trsp 
 'צו הָוָנֲעַו | < 1? ֹונָּכ רֹותְו 6 ךיצח cסמ;); 8 ְּךְתְרֹוּת | 6 * ? שק; 6 + רוב |

 ל crrp; prps ּולְּכ | 7 * קזק הָיְהִי (קזס הוהי = םיִהְלֶא) | * תק דַעָס | 81
<IMS, 6 876, 2 66 | * = D3 cf Sir 39,15 |ח"לָּכַמ | ף * ' ₪ velְךיִרָבֲחַמ,  

a con |ּובְצַב 6  sקprזס * 8 'קיִּב; קז ףיִתּוריִקְּב, ְּיִתֹורוקּב, ףֶתאְרְקְל | *  
 12--16 ,forma mtr inc || 12 5 6AP 5 kai rpockuvcovow || 13 °° frt crrp ו>

(vel bY proצ אָבּו | ל ?1 ֶּךֶמע )(12 ר IMS; GAB 41 ourarépeg Topou; 
6Aלכ םע) | 14 5 1115 6 = הָדֹובְּכ | ל 6:1 םיִניִנָּפ | < 65 11 הָשּובְל | 15 *  

(rsp ,( |16 * 5 61 | ל ₪1 ליִנְב  || Aל 21155  | conjg, frt recte6 14  
 18 6%5 9 ּוריּכְזי, 356 הָריִּכְזג



941 44,3—27 PSALMI 

 ו"ָךְדַיו התא :םֶדְק יִמיִּב םָהיַמיִּב ְּתְלַעּפ לַעְפ
 :"םֶחְלשְּתַו םיֵמֲאָל 'עְרֶּת םֶעָטִּתַו 'תָשרוה םיוג
 ומל העישוההאל םעורְזּו .ץֶרָאושרי םֶּבְרַחְב אל יב

 :םָתיְִר יִּכ יִנָפ רֹואָו עו נמי
 :בקעי תועּושי יהֹוצ םיָהלֲאי יִּכְלַמ אּוָה"הָּתַאפ

 :ּניִמְק םִבָנ ףמָשְב חְגְנְנ ּוניָרצ ְךב"
 :ינעיִׁשֹות אל יֵּבְרַחו חַטְבָא יִּתְׁשְקִב אָל יב
 :ְתֹוׁשיִבֲה ּוניִאְנַשְמּ ּוניִרָצִמ נְּתעׁשּוה יב
 :הֶלָס הָדֹונ םֶלֹעְלוי משו םייַה- לכ .ּונְלְלַה םיִהְלאַּבַ

 :ּניִתואבְַב 'אֹתיאָלְו ּונמיִלְַּתו יִתָחַנה יףאיפ
 :ומל ּוסָש ּוניִאְנַשֶמּו רֶצהיֵנַמ רֹוחֲא ּונָביִשִּתִיי
 :ּונְתיִרַז םלוגבו לָכֲאַמ ןאצּכ ּונָנָּתַתִי
 :םֶהיִריִחְמְּב ָתיֵּבְר אָלְו ןוהדאלב ְךֵמערְכַמְּתי
 :ּוניִתוביִבְסְל סלק געל ּונינכׁשל הָּפְרֶח ּונֲמיִׂשְּתיּצ
 :םיִמֲאלב ׁשאר-דֹונְמ םִיגַּב לשמ ּונָמיִשָת
 :יִנְתָּסַּכ יִנָּפ תָשְבּו יְְִג ית םּויָה"לָכי6
 :םקְנְתִמּו בוא יִנָּפִמ ףֶּדנִמּו ףֶרָחִמ לוקמול

 :ּךֶתיִרְבְּב ונפלו ףונחכש .אָלְו ּונְתַאְּב תאְזְלָּב
 :ףחְרֶא ינִמ "ניִרשא יטתַו ּונָבל רוחֶא גוסַנהאלפ
 :תֶוָמְלְַב ּונילע סֶכְּתַו םיִנַּת םוקְמְּב נָתיִּכְד יב
 :הֶז לאל ּוניֿפכ ׂשְרפָנַו ניָהלֲא םש נְחַכְׁש-םֲא-י
 בל תוָמְלעּת עֶרֹי אּוָהִיִּכ תאָזרקחַי םיָהלֲא אלהי
 :הָחְבַט ןאָּכ ּנְבְׁשֲחֿנ םויַה-לְכ ּונְגְרה יעדי
 :'חצנל יח נְזְּתהלַא הָציִקָה יינדַא ןשית הָּמְלו הָרּוע

 :ּונצחלו יניִנָע חּבָשּת ריּתְסת יְנְפהַמְל<
 :ּונְנֶטַּב ץֶרֶאְל הֶקְבָב ּונָשְפַנ רֶפַעְל הָחָׁש יִכא
 :ףדְסח ןעָמְל ּונְפֹו ּונָל הָתָרַזַע הָמּוקיז

TJ: 

 Ps 44, 2 compl MSS יִמיִּכ | 3 %° prps :ךיֶתתא ; rsp + | ל קז ָּתשְרש
 צel תשַרּג | < קז עַּדְגִּת עפ ערָּת !ve שָרָנִת |  ::וםָלְּתְׁשִתַו | 5 6 08
 הָוַצַמ יהלאו | 6 ּונְלַלֶה | > ims 6 משב | זס * Ms ָךַא | < 4155 3

Hie 36 io | 19 * 66 DRI]פח | < 7155 6* + םיִהְלַא | 1: 4155  
prb dl | * IMS OR S fac nosהוהי;  mt MSSּונָרְׁשֲא | 24 3  mlt MSSל  

errare cf 59,12 |° <5 | 27 :MS ףqחַסָדִי 6 .ךֶמש 



 940 םילהת 44,2—42,6

 יִלָע יֵמְהָּתו יִׁשְפַנויִהֲחוּתְׁשְּת-הַמפ

 יַהְלָאז :ויְנָּפ יתועושי ּונְדוא דוָעדיּב םיהלאל ילֲחּוה

 כא ןפ"לע | הָתּוְׁשִת יִשְפנ לע
 :רַעָצִמ רַהַמ 'םיִנֹומְרָחֹו ןּרְרַי ץֶרָאַמ
 ךיָרֹונִצ לוקל אָרֹוק םוהְּתלֶאדוהְת

 :ּורָבֲע יִלָע לנו ְךירְּבׁשִמ- לָּב | ב
 :ליִיח לֶאְל "הָלּפִת יִמַע הֶריִש הָליִלבְ וּדְסַחו הוהְי הוציוםַמוופי

 ינְתְׁש הָמְל *עלס לאל והָרָמּואי
 :ביוא .ץֶחלְּב דלא רדק"הָמַל

 יָרְרּוצ יִנּופְרִח יֵתֹומְצַעְּבו חצֿבְּבַי
 :ּךיַהלֶא היא .םוהלָּ יִלֶא םֶרָמְאְב

 יִלֲע יִמַהְּתִהַמּו יִׂשְפנ יִחֲחֹותְׁשְּת-הַמַ

 :'ייהְלאַו יִנָּפ יתעושי ּונְדֹוא דוָעדיּכ םיהלאל יליחוה

 דיִסָחִדאָל יֹוְּגִמ יִּביִר הבי יםיִהלֲא יִנֲמְפְׁשיי 3
 :ינמלפְת יהל הָמְרמ" שיא

 בוא ,ץַלְּב לתא נק פל
 ייִנּחְכי הָּמִה ּךְּתִמֲאוְךְרואחלׁש

 :ְיתֹונְכְׁשִמ"לֶאְו ךְׁשְדָק"רָהדלֶא 'ינּואיִב
 ליג 'תֶחְמַש לֵאלֲא  םיִהְלֶא יחַּבְזִמלָאו הָאֹוָבֲאְו

 :יִהְלֶא םיִהְלֶא רֹונַכב ְּךְדואְו
 יִלָע יֵמֲהָּת-הַמּו ׂשְפנ יֲתותׁשת- המ5

 :ליַהְלאְו יִנָּפ יתעושי ּונַדֹוא דוָעדיִּ םיהלאל יליחוה

 :ליִבְשִמ תרקיגְבל חֿפנְמַלי 4
 ּונֵלורְּפִס ּוניֵתֹובֲא ּונֲעַֿמְׁש ּוניִנזְמְּבו םיֶהְלָא

pc MSS 38תעושי | 51 6  cf 12; 43,5 || * 6S655 'תדהַמו  pc MSS6 *  
trsp , || © prps5 ןומְרַחְו;  IMS1* 6% % + הוהי ; 1 ₪ || ל MSאו יַנָפ, פק : | 7 ' 

 רַה | v g ₪ add | * 51155 aA | ? compl MSS 8 יִח 6 3 | עס 5
 יִנָתְתְנְו cf 43,2 || נז 6155 2 'רָּב, קצק בֶקָרַּכ | 12 * 1115 60 תעושי | * 65

Ps 43, 1 compl MSSאָו ויִנָּפ 61 6 | ' velא ויִנּפ ' )© pc MSS (etיָהלֶא 'פ,  
prb in finem vs60 + דודל רומח 43155 + דול | *  c Ps 42 conjg;16016  

 trsp || ל 65 trsp | 21 ₪ יִזַעָמ | 3 * 3MSS יִנּומָחני = 8 |  אס* יִנּואובו
 0 ינּואיֵבְי | 4 * 455 116 ְּךַָּבוִמ | ל 115 יִתָחִמַׂש ₪ 1666 | 5 ₪1 הליִנֲא

 et conjg 6 seq || 5 5 65 תעּושי || °° 2155 6 'א וויְנְּפ



41,1—42,5 PSALMI 939 

 :דוְדְל רֹוָמְזַמ ַּצנְמַלי 1
 :הָיהְי ּוהַמְלַמְי הָעְר םּוְּב לָּדלֶא ליִּכְשִמ יֵרְׁשֲא*
 :ויָביָא ׁשפנְּבּוהָבְּתַּתלָאָו ץֶרָאְּב ירֵׁשֲאְּוהָיחיִו ּוהרָמְׁשִו יהָנהְי
 :ויָלחְב ְתֿכְה ֹובכְׁשִמלְּכ יוד שֶרעלַע ּוגרְעָסִי הוי

 ְָל יִתאָטְחיִכ יִשְפַנ הָאְפָר יֵנֵגְח הָיהְי יִּתְרַמֲא יִגֲא
 :ומש דֵבֲאְו תּומָי יֵתְמ יל עֶר ּוָרְמאְי יִבָיא
 :רֵּבַרְי ץּוחל אָצַי ול ןוא"ץּבְק יובל רֵּבַדָ אְושו תוארל אָּב-םָאְול
 :יל הֵעְר ּובְׁשְתִיֹויַלֲע יִאְנְׂשלְּכ ׁשֲחלְתַי ילע דַחְ
 :םוקל ףיסוידאל בָכָש 'רָשַאְו וב קוצי לעלּב"רַבְ
 :בקע ילע ליִּדְנַה יִמְחַל לָכֹוא וב יִּתְחמְּברֶׁשֲא מול ׁשיָאדסנסי

 זימָהָל הָמלְשְֲר יניקה נגח הוהְי התו
 :יִלָע יֵבְא עיִרְניאָל יִּ .יִּב תְּצַפָח"יִכיּתְעַרְי תאָזְּביײ
 :םֶלועְל יי יִנָביִַּתו יב ָתְכָמּת יִמתְּב 4

 מאו מא
 ינש רפס

 :חרֶקהיִנְבְל ליכָשמ חֶצְנְמְלי 2
 םִיָמ-יִקיִפַא-ילע | גְַעָת ילּיַאְבְ

 והלא ףילא גְעַת יִשְפַ ןָכ
 ₪ לאל םיִהלאָלויׁשפנ הָאְמָצ

 :םיִהלֲא יִגפ .הָאָרָאְו אֹוָבֲא יֵתָמ
 הָלִיְלְו םמוי  םֶחָל יִתָעְמִד יִל"הָתְיָה
 ְיִהלֲא ; היַא םויָמדלָּ יִלֶא מאב

 יׁשְנוילְע .הָכפשָאְו הא הָלָא
 םיהְלֶא תיּבידֲע 'םּּדֶא 'ֶסַּבו רבָעָא יִּכ
 :גגוח ףומֶה הָדּותַו הָנְרְלּוקְּב

WN), Q mlt MSSא  * | prb dlאו | 3 *  Ps 41, 2 6+ kai révnra 
 רַשֶאְו; 1 ₪ WN | 5 65 Hie 8 'ִתִי | 4 fit crrp | 5 prps יִתאָרָק | 6

trsp accent || 8 ₪ crrp | g * 6 katédevro, Hie :xfundebant, 8ילע | 7  

cogitant = PY frt recte || 5 >$, Hie 2/2 6 kar’ éuod frt recte || © fit dl 1 | 

 0 + trsp post 11 | rr ft ins בקע | Ps 42,2° l fit תֶליַא ומָּכ (רֶׁשֲאַּכ) |

cfg | 61<3° 65 95 | ל יח MS4 | 5 86 הוהי |  prps b; sed 1 prbל  
 68 הָאְרָאְו | 4 455 5 םֶרָמָאְּב cf 1 | 5 * Vs ךקַּב prps ;(GD3) רב
 ל ל םְֶּדָא ; pc MSS םרדא, 6 00טן:00ד6, 5 fortis, [ prb םרְּרַא | < 4 ןומה.

*60 



  4O,4—18םילהת 938

 :יִרָשִא ןגוכ יֵלְגַר עלָס"לֲע סקי
 וניהלאל הָלְהְּת /שֶדָח רישֹיֿפְב ןתיוי
 :הָוהיִב וחְטְבַיְו .ּואָריְ םיּכַ ור
 וָחַמְבִמ הָוהְי םָשרֶׁשֲא רֶבָגה ירָׁשֲא
 :בָזַכ יֵטְׂשְו םיִבָהְדלֲא הָנָּפדאַלְ
 יַֹהלֲא הוהְי ויהַתַאו ָתיִׂשָע תור

 ְיִלֲא ךרע ןיא | ונילא ךיִתְבָשְחמּו ףיִתאָלְפנ
 :רַּפַפִמ ּומָצָע הָרָּבֲאְו הָדיִגַא

 ְתְלֲאְׁש יאָל הָאָטֲחֹו הלוע יל תיָרְּכ םונְזֲאי ְתצֿפָח"יאְלוהָחְנִמּו חזי
 :יָלְע בּותָּכ רֶפֿפ"תַכְגְמִּב יִתאָב"הַּגִה' יִּתְרַמֲא זָאל
 תרי :יִעַמ ְךּותְּב ףֶתָרּותְו יְִַּפְח יִהלֶא ךְנוְריתוׂשעלפ

 הָּתַא הָוהְי אָלְכָא אֵל יִתְפָׂש הגה בר לֵהָלְּבוקְדַצ יתְרַשְּבִי<
 ִּתְרָמֶא ְךְתָעּוׁשְתו ָךְתְּומָא יִּבל ּּותְּבויִתיְִכ-אל יִתָכדצי

 :בָר 'לָהְקְל ףתמאו סח יִּתְָחַכיאְל
 יִנָמִמ ְּימֲחְר .אָכְכִת"אל הָוהְי הָּתַאְיי

 :ינורְצי דיִמָּת ףתמאו סח
 רָפְסִַמ ןיא-דע  תועְרויִלָעּופְפֶא יב

 תֹוָאְְל יִּתְלָכְיאָלְו יֵתֹנֹוע יִנּונישה
 :יִנָבזָע יּבַלְו ישאר תוְרעָשמ מצע
 :הָשּוח יִתְרזְעָל הָוהְי .יִנְליִצַהְל הָוהְי הצר
 'הָתופְסל יִשְפַנ יִשָקְבְמ 'ָחווּוְפֶחִיְו ושב

 :יִתְעָר יצפִח ּוָמָּכְו רֹוחָא וגס
 :יתֶאָקיחַאָה יל םיִרְמְאָה םָתְׁשְּב בקעדלע ומְשי 6
 ְיׁשְקֿבִמלְּכ ּךְּבּוחָמְׂשִווּושישיוז

 ְֲתעּוְׁשְּת יֵּבֲהֲא | הָוהְי לֵּדנִי דיִמָת וָרְמאְ
 ייל-בָשחְי  יגדא ןיִבָאְ יגָעו ינאני*

 :רֶחַאְתִלא 'יַהלֶא | הָּתַא יִטֶלַפְמּו "יִתְרֶזְ
  | 788 mtr inc | *7*?13נָּתַא | * 115 5 ּוניַהְלֶא |  | 6 mir incםַש 63 5

 ! ₪ zr mtr inc | 11° 65 4ומ ז g? | 0אל ן =? | 8 **1? יִתאָבַה ה | ל-
 |  | 12 frt ins ng cf 23,4; 43,3 || 14 prbלָהָקִּב  compl MSSל |  cf 10יִתָקְרַצ

dl | 15 5 <5 6 703; 1 48 || ל dlcf7oa | 16°6 ובָשִי 764 ובושי | ל 41 4 

 7o,4 || © frt dl | 17 = mlt MSS Vrs 7o,5 ּורָמאיו | 18 * 706 םִיִהְלֲא (קזס הוה |
 ל 706 יִלהַשּוח | < 766 ירְוע, 1 = ירזע || % 706 הוה.



3 PSALMI 937 

 :יֵנָמִמ קַחְרַּתלַא יַהלֶא | הָוהְי יִנבְזעֶּת-לַא==
 :יִתָעּושַּת יָנֲֹא יֶתָרְזעְל השוחי

 :דורְל רומזמ ןותידיל ַחָצַנְמַלי 9
 ינושְלַב אֹוָטֲחְמ יֵכָרָד הָרְמשֶא יִּתְרֹמָא

 :יִּדְגְנְל עֶׁשָר רֵעְּב םֹוָסְחַמ יֵפְל"הָרמְׁשִא
 :רָכְעָג יָבֲאְכּו .בוָטַמ יִתישֲחָה יהָּיַמְּד יִּתְמִלֲאָּ
 :ינּוׁשְלְּב יִּתְרבּ ׁשֶא"רעֶבִת יגיִנַהּב יֵּבְרְקְּבויִּגלהטַח +

 איָהְדהַמ יִמָי תָּבַמּו יֿצקוהָוהְי יעידו
 :יָנֲא לֵדֲח"הַמ הָעְדִא
 ּךָדְנְנ ןואְכ ִּדְלָחְו ימי הָּתַתְבו תֹוחַפְט הגה

 :הלס לבָצנ לכ לָבָהילָּבְדַא

 | מסאי .עדואלו רצ
 :איִה ָּךְל יִּתְלַחוְת נד "יתיַופהַמ הָּתעְו

 :יִנָמיִשְּתִדלַא לבְנ תַּפְרְח יֵנָכיִצַה יִעָשְפלָּמּ
 :ְתיִׂשָע הָּתַא יֵּכ יִפדחַּתְפֶא אל יִּתְמְלָאְג יי
 :יִתיִלָכ יג יָד יתְרְגִתִמ ּךֲעְנ יִלְעַמ רַקָהיי
 שיא ָּתְרַפִי וןֹועדלַע תוָחְכותַביי

 :הָלָ |םָוֲאלָּכ לָּבַה ְךַא ָדּומֲח שָעָּכ סמָּתַ
 ּהָניִזַאַה ויִתְעְוְׁשְו הָּוהְייתְּלפִת הָעַמְשיּ
 שרחת"לא יִתַעָמְלֶא

 :יִתובָא-לֶכְּכ בָשּות = מע יֶכֹנֲא רג יִּ
 :יִָניִאְו ךקא םֶרָמְּב .הָניִלְבִאְו יֵנֲמִמ עַׁשָהיי
 :רוָמְממ דול ַחַצְנְמְלי 0

 :ייִתָעְוש עמַשיו" ילֶא טו הָוהְי ייֵתיָנִק הוקי
 ןננה טיִטִמ ןֹואְׁש רובו נלי

Ps 30, 1 K ןּותיִדיִל, 06 ןותּודיל | 2 1 5+ הָמיִשֶא ו הָתיִשֶא ve! הָנְּתָא 
6 éocunv || 3° 6 érarewdenv, $ ix maestitia fui, 6 tacebam || ל frt gl | 

4-6 forma mtr inc || 5 compl MSS הָעְדֶאְו | 6° > compl MSS cf 12; S 

sicut vapor; prps לָבָחְל vel לָבָה לע | 5 > 12 | ? צס exc;1?'4) ןוה הָמָחְי | 

  2MSSיִפַָאש | זס  | g prpsהוהי  mit MSSיִתְוְקִּת | ל =  povטחסןגסע 56 8

et Vrs אלו | נז 5 6 rfc ,6וטאט prps nמִנְּבר | 5 pc MSS 5 יִדָי | 1 

  frt alלֶא || ל +  | Ps 40, 2 * compl MSSהֵעַׁש
Biblia. 00 



 936 םילהת 38,21—37,39

 :הָרְצ תַעְּב 'םֶנּועְמ  הָנהְיִמ םיקידצ תֶעּוׁשְתּופ (ת)
 יםַעיִשויַו םיִעָשְרִמ יםֲמְלַפְי םַטָלַפְיַו הוהְי םֶרֶזעַיַ יי

 :ֹוב ּוסְחיִּכ

 ;ריִּבְזַהְל דוד רומז 38
 :יִנֵרָּסִיִת ּהתַמֲחַבּו יִנֲחיִכֹוְת ּפֶצְקְּבְלא הָוהְי

 :ייָתאָּמַח :ףֶָי ִלֲע תָחָנִתו יב ּותֲחְנ ְּךֶצָח כ
 ןנפִמ יֵמְצִעַּב םִלָׁשְיִא | מעז יֵנְִמ יִרָשְבְּב םֶתְמְיִאי
 :יֵּנַמִמ ּודְּבְכְי דֵבָכ אָשַמְּכ יִׁשֹאֹר ּוָרְבָע יתֹנֹוע יִּכ5

 *יִתיְוענ :יתְלַּוֲא ינפמ יָתְֹּּבַח ּוקַמנ ּוׁשיִאְבה ל

 :יִּתְכָלַה ורדק םויָלָּ דָאָמ-רַע יֵתֲֹחְׁש

 :יִרָשְבּב םתֿמ ןיאָו .הָלְנ למ לכי
 :'יִבְל תֶמֲהנִמ יִּתְנַאְׁש  דָאְמְדדַע ייִתיִכְדְגְו יִתָנּופנִ

 :הָרָתְסִנ"אְל ְּךֶמִמ יתָחְנֲאֹו יָתְואַּת"לְכ דְנָנ יָנדֲאס
 :יִּתֲא ןיִא םה-םֵג יניִע-רואְו יחכ יִנְבְזע רַחְרחְס יל
 :ּודָמְע קְחְרְמ יֿבּורְקּו דָמעַי "יִעְנַנ דָננמי "יֵעֵרְויֵבֲהָאיי
 תֹומְרַמּו תו יָד ייִתָעָר ישרדו יִׁשְפנ יׁשְקַבְמ וקני

 :ְגְהָי םיַה"לְּ]
 :יִפ"חַּתְפִי אל םּלֲאָכּו עַמְׁשֲא אל ׁשֵרַחָב ינֲאְו

 :יתֹוְחְכּוְּת ויֿפְּב ןיִאָו עמש-אל רֶׁשֲא שיִאָּכ יֵהֲאְוי
 :יָהלֲא יָנֹדֲא הָנֲעַת הָּתַא יִּתְלֲחֹוה הוה ָךְלִכי5ֿ
 :ּוליִדְנַה ילָע יֵלְגַר טוָמְּב יָלוחְמְׂשִיְפ יִתְרַמָאְיִכז

 :דיִמְת יִדְנָנ יָבֹואָכַמּו ןֹוכָנ עלָצל יֵנֲאיִּכיי
 :יֵתאָּטַחְמ גאָדֲא | דֶגַא ינועדיכיופ
 :רָקְׁש יֵאְנְש ְּבַרְו ומָצְע םיַח יֵבְיאְו>
 :"בּומד"יִפּוְר תַחָּת יִנּונֲמְׂשִי הָבֹוט תַחַּת הָעְר יִמְלָשְמּוגי

Hie; prps trspםֶזועָמ | 40 = 5 <  pc MSS Hie 5 | *1 prb39 5 013 6  

 'רמ 'פי post 34aa | Ps 38, 2 1 6 compl MSS et Vrs 'ב לָאְו | 3 6 תת(
prps5 [יֵאְו | * 653 יִתאַטַח | 6 ט5ק : 6 5 | 7 *  pc MSSדָבְכִּתַו | 4 *  sקזק 

 יִתיִנָעַנ | רה Aes oe | ף 5 יִתאָּבְדְִו | ל קז 1 איִבָל | דד 6% ₪06 |
 12 prb dl(vel dl יבהא) | 5-5 6 65 évavriag ןגסט ץץוטסצ = (?[[W) ּועְגְנ יֵּדנַּנִמ

 cf Gn 19,19; Jes 49,20 || * prb dl || 13 * ft טס exc; al del ןשקניו, יתער ישרדו

 תומרמו || 5  יֵרְבְּד | 14 5:1 עמשי]| 15 = fit add | 16 mlt MSS היהי; ₪
dl | rg *= ft add | 20! םָּנִח | 21 * א יִפּודְר, 0 יִפְדְר | ל 6M + אaֹ 6€ppwdv 

ue Tov 6ץ0חמד6ע wdei vekpov EBOeAvruévov = SYN] .רֶנָפְּכ דיִחָי יִנּוכיִלְׁשַה 
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 :םיבַר םיִעָשְר ןומַהמ | קיִדַצַל טְעֶמ"בּוט י5(ט)
 :הָזהְי םיקידצ ךֶמוסְו הָנְרבָׁשִת םיִעָשְר תֹוֲעורְז יב
 :הָיהְּת םֶלועָל םֶתְלַחְנְו םֶמיֵמְת יִמָו הָנהְי עדס

 ּועָבְׂשִי ןּובְעְר יִמיִבּו הָעָר תַעָּב ושבי-אָלט
 יודבאיוםיִעָשְר כ (כ)

 :ּולָּכ ךשעב לכ םיִרָּכ רֶקיִּכ" הָוהְי יִבְיִאְ
 :ןַתּונְו ןגוח קיּדצְו םֶלָשי אָלְו עֶׁשְר הול: (ל)

 :ּותַרָּכִי 'וילָלְקְמּו ץֶרָא ושרי ויְכְרְבמ יכל

 :ץֶפָחָי ידכרדְו ונוי רָבָג"ידעְצִמ הוה מ
 :'םָתְ :ִדָי ךמוס הֶוהְי יִּכ  לָמּוידאל לָּפודיִכא
 -ׁשֶקבִמ ועְרְַע בָזעָג קי יִתיִאָר אָלְו יִּתְנַהו"ִנ יִתיִיָה רעב 0

 :הָכְרְבִל ועְרֹוו הָנלַמּו ןנוח םיָה"לּכ
 :יםְלּועְל ןְכְׁשּו בוט-השעו עֶרְמ רּוס%(ס)

 ויִדיִסָחְתֶא בֶזֶעְיאלְו טֿפְׁשִמ בָהאוהְוהְי יִכא
 :תֶרְכַנ םיִעָשְר ערָזְו יּורֲמְׁשִנ םֶלועְל ש

 :ָיֶלָע דַעָל ּונכְׁשְִו ץֶרָאּוׁשְריי םיקידציפ
 :טּפְׁשִמ רבְּת ונושלּו הָמְכִַח הָּגָהְי קיד (פ)

 :ויָרְׁשֲא דַעְמִת אָל ָּבלָּב ויָהְלֶא תרתי
 :ותיִמַהל שֶקַבְמּו קידצל עָשְר הֶפוצ* ₪

 :וֶטְּפָשַהְּב ּונָעְיִשְרִי אָלְו יריב ּונָבעַיײאל הָוהְי
 יופְרּד רֹמְׁשּוו הֶיהְיְדלֶא הק \ק)

 :הֶאְרִּת םיִעָשְר תַָרְכַהְּב ץֶרֶא תֶשָרְל ךִמִמּוריו
 :'ןָנעְב חָרְֲאְכי 'הָרָעְתִמּ ץיִרָע עָשְר יִתיִאְר>י ר

 :אָצְמַנ אָלְו והָשְקַבַאְו .ּונְניִא הָגַהְו ירבו
 :םולָש ׁשיִאָל תיִרֲחָאיּכ ירי 'הֶאְרּו יםְּתירָמְׁשנז ש)

 :הָתָרְכִנ םיִעָשְר תיִרֲחֲא וָהְחִי ּוָדְמְשַנ םיִעָשְפְו
frtdl | 20 * frt hemistich exc; cf 25 || °° prb crrp;5 בר || 18  Hie16 6  

 6 םִורְּכ 'כ, 5 116 םיִרָּכג קצק םיִרָּכ דקיִּכ | compl MSS 6 Hie 5 ןֵשעּ |
prs22°6 ויכרבמ | * 6 ויללקמו | 23 = 1 8 'ד ןנוכ, 41 'ד ונָנוּכ | 25 **  

 trsp post 20a || 26 prps ורכז; y frt vb exc | 27 ins 6 6 Ty] velּב |

prb hmstich exc; cf ad 40 |םיִלְוע | 6 ודמשנ || 34  ins c 66** (&vopot)28 *  

ry | > 6)3%9%*( eraipéuevov,6 ץילע = (S“Pr) Urepuywovpevov, prps35 +  
 קזקצ הָלְעְתִמ | = 1 קזמ 6 68? ןֹנָבָּלַה ןֶרָאַּכ | 36 1 6 6 116 5 רבָעָאְו |

.WרHieS37 3 םת | *1 העְרְו | < 1 6 6 *lc 6 Hie 



 934 םילהת 37,15—36,5

 כָכְׁשִמִלע בשָחְי וא
 :סאְמי אל עג  בוטדאל ךְרֶדְדלַע בֵצְיְתִי

 :םיִקְתְש-דע ךְתָנּומֲא ּךָרְסַח םִיַמְׁשַהְב הָוהְי
 הָּבר םֹוָהְת ְּימְְׁשִמ .לֵאירְרַהְבוְְתָהְרצי

 :הָוהְי עישות הָמָהְבּו םֶדֶא

 גת ףיגרע לנו דיפ ןשדמ ירי 9
 :רֹואדהָאְרנ לרואב םייח רֹוָקְמ ךָמַעדיִּב

 :בלייִרְׁשיל תרצו ףיעדול ףּדסח ּךָשְמיי
 :יִנדְנּתִלא םיִעְׁשְר-דִיְו הָוֲאּג לֶגָר ינֲאֹובָּת"לַאצ
 :םּוק ּולְכְיאָלְו ות ןוא ילעפ לָפְג םשי3

 דל 37

 :הָלְע ישעְּב אגקתלַא םיִעְרמַּב רַתָתִ-לַא
 :ןולובי אָשּ קֶריְכּו ּולַמִו הָרֵהְמ ריִצחְב יי

 :הָנּומֲא הערו ץֶרָאְְְכְש בוטדהשעו הָוהְיְּב חַטְּבּי בו
 ְּבִל תֶלֵאְׁשִמ ָלְְַּתְיְו הָוהְי"לע גַגעְתַהְי

 :הֶׂשֲעַי אָּהְו ויִלָע חַמְבּו ְּךְָּרּד הָוהְולע לג ג
 :םִָרָהָצכ ֹךֶטְְׁשִמּו ךקדצ רֹואְכ איצה

 יול לֶּוָחְתַהְ ּהָוהיִלו וז הי
 :תֹוָמזְמ הָשע ׁשיִאְּב .ָכְרִד חיִלְצַמְּב רַחְתַתְלא

 :עֶרָהְלְִא רחְתִמלאי הָמֲח בֹועְו ףאמ ףֶרֶה ה
 :ץֶרָאדושריְי הָמַה הָהְי וקו .ןּותרָכְי םיִעְרְמ יּכ

 :ּונניִאְו ומוקמילע תְנְנּוּבְתַהְו עַשְר ןיִאְו טעֶמ דעְויי 0
 :םוְלָש בֶרִדלע ּוגּנַעְתַהְו ץֶרָאדּושְרִיָי םיִוָנעויי

 יג ויל קָרחְו קיל עֶשְר םמוי 0
 :"ּךְרָדיִרְשְ :ומוי אְָיִּכ האְרִיְּכ ולזקַחְׂשִי ינאי
 חובטל ןויְבָאְו ינְע ליּפַהָל םֶּתְשְק ּוכְרֶדְוי םיִעָשְר ּוחְתַּפיבֶרֶח יי
 :הָנְרַבְשִּת םֶתותָשקְו םָּבִלְב אוָבְּת םֶּבְרַח5

AJA cf 111 2212 | 7 fit 6 8 conig |ש ' vel57,זז  cfםִיָמָשדדְע  prps6  
Ps 37, 1 pl MSS Vrsיִנָסובְּת |  prpsינבל) | 12  vs 8 mtr incert (prps 

dl(cf7)|14 | 8 ** קזק5  exc; cf adטמפ  mt MSS 5 gw | 7 ftלָאְו | 6  
g frt dl | 13 6155 אָּב | 14 °° 01 dl; al'N\ ‘dy ליפהל > 7 conjg || ל 5 

 . Hie corde in viaבל; 9
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 יל חֶאָּכ עַרְּכיי :בּושְת יִקיִחדלע יִתְלפְתו
 :יִתְחַש רֶדק 0 יתְכְלַהְתַה

 ייִּתְעַדְי אָלְו "םיִכָג יל ּֿפסָאני ּופְסֶאְנְו ּחְמָׂש ֹעלְֶבווצ
 לנועמ יגעל" יפְנֲחְּבוֿ :ּומָד"אֵלְו 'וערק

 הָאְרֹה הָמֹּכ "ראי = = מיג לע קרח
 :יִתְִיִחְו םיִיִפְּכִמ 'םֶהיאָשִמ יִשְפַנ הָביִשֶה
 :ָךֶללהא םּוצָע םַעְּב בָב לָהְקִּב דוא
 :ןיעדּוצרקי יםָּנַח יִאְנש רקש יבוא יֵליוחְמְׂשִהלַא 9
 ץֶראדיעגר לַעְו ּורַּברי 'םולש אֶל יב

 יפ ילָ וביִחְרּוויי :ןּובשחְי תומר ירד
 :ונניע הָתַאָר חֶאָהוחֲאָה ּורְמָא

 :ליִנָמִמ קַחְרִתְלַא יִנדַא שֶרַחַתְלא הָוהְי יהָתיִאְר*
 :יבירל ינלאו יֵהלֲא יִּפְשַמְ הָציִקָהְו הֶריִעָהּ
 ;יילּוחְמָשְודלַאְ ייל הָוהְי יִּךִקְדִצְכ יִנֲמָפְׁשיי
 יונְׁשְפַנ תֵאָה םָּבלְב ורְמאְודלַא

 וְעַל ורמאל"לַא'

 יתָעָר חמש ִָחְּורְפָתִיו ושי
 יִלָע םֶליִּדְנַמַה  הָמְלְכּו תָׁשְבּוׁשְּבְלִ
 דיִמָת ָּרְמאְיָו יקדצ יצפח 'ּוחְמְשִיַו ונְרי

 :יִדְבַע םָלָׁש ץַפָחַה 'הָנהְי לדני
 ְֲתָלַהְּת םוּיַה-לְּכ ףקדצ הגְהָּת יִנֹוׁשְלְו>

 :דורל הָהי"דבעל נמל 36
 :ויניע דָגָנְל םיהלֲא דַחַּפ"ןיִא "יָּבִל בֶרְקְּב יעְׁשְרְל עַשָפידםָאְנ
 :אָנְׂשְל נע אָצַמ ויִניִעְּב ולא קיִלֲחֲהיִכ
 :ביִטיַהל ליִבָשַהְ לֵדָח הָמְרַמּו ןָוָא ויִפְדיִרְּדְי

14 = ck trsp = | ל-ל 9(6) לֵבֲאַּכ; קזק םֵא לָבָאְּכ | 15 = crrp et fr dl 
(cf 11) || ל prps םיִרְכָנ | < 6 וערק; עפ וארק | 16 = crrp; 6 émeipaddv ue 
 יִנֹפְרַח | לל :5 'מ וגעל  alהָּפְרָחְּב,  (c 15 conjg), alףֶנֹחְּב  prps;(בRננִ)

 געל ּוגֲעָל שו 'ל גועל | < ₪ 1 וקרח | זָל *? ₪ | * + 1 םיִנָאשמ, ג 6 6 1
  || 2x ₪ dl | 22 * prps nN} | ® frt dl (velםֶתָנַאָשִמ | 19? 8 | 201 לע

  | * 5 41 | 5ְּךְתָקְדָצְכ c MSק *  | 24ינדא) | 23 8+ 61 (ץe! הציקהו)
 ||  |25 * mlt MSS wel | ° ₪ 61 | 27 5 frt Var | 5 frt trsp accentיִּב

Ps 36, 2 ** 6 עשרל עשפ || ל 1 prb 6 pc MSS 6 Hie 3 137 | 3 prps יל 
al dl. 



 932 םילהת 35,13—34,16:

 :םָתעְוׁש-לֶא ויָנְזָאָו םיָקיִצזלֶא הָוהְי יניעו" ₪
 :םֶרָכז ץֶרָאמ תיִרְכַהְל עֶר ישָעְּב הָוִהְי ינָפיז פ)
 :םָליִעַה םתֹורָצ"לְּכִּו עֶמְׁש הָוהְו וקַעצ * ₪)
 עישוי ַחּוָריִאּכּדתֶאְו  בֶליִרְּבשַנָל הָוהְי בוַרָקפ (ק)
 :הָוהְי ּונליִצְי םֶלְּכִמ קיּדצ תֹוֲעָר תובר (ר)
 :הָרָּבָשִנ אל הָּנהַמ תֵחַא הי רמשיי (ש)

 משאי קידצ יֵאנְׂשָו הָעְר עַשְר תָתּומְּתי (ת
 :וָּב םיסחַהלָּכ ּומָשְאְי אָלְו ויָדָבֲע ׁשֵפָנ הָוהְי הפ

 ודְוָרְליו 9

 :יָמֲחְליתֶא םַתָל "יִביְִתֶא הָוהְי הָביִר
 :יִתְרזָעַּב הָמּוקְו הָּנצְו ןגִמ קנתה
 יפדר תאָרקְל ירגְסּו תיִנֲח קָרֶהְוג
 :יִנָא ְּךתָעְׁשי רׁשפנל מא
 יִשְפַנ ישקבמ מלכי ושבי+

 :ִתָעָר יבש ּרָפֲחיְו רוָחא ּונפִ
 :'הָחוה יהָנהְי ףָאְלַמּו חּוְריִנְפל ץֶמֶּכ ּויָהְי
 :םָתְדְר 'הוהְי ְךָאְלִמּו\ תֶקלקלחו 'ִּךֶשִח םּכְרדייַהְי

 :ישְפַָל וָרְפֲח 'םנה | םָתְׁשִר יתחְש יֵלּונְמַמ םָנֲח"יְּכז
 יעֶרידאְל הֶאוש ּוהֲאּובְּתיצ

 :הָבְלֶּפו 'האֹוׁשְּב :ְָכְלִּת ןְמְט"רׁשֲא ֹוֵתְׁשְרו
 :ותְעּושיִּב שיִשְת הוהיֵּב ליִנְּת יִׁשְפנְַפ
 ְוָמָכ ימ הוהְי .הָנְרַמאתויַתְְצִע לָּכי

 :ֹולְזגִמ ןויִבָּפְו יִנָעְו ּונָמִמ קזחמ יִנָע ליצמ
 :יִנּולְאְשי יֶתָעְדַיאְל רשא סָמָח ידע ןּומּוקְי יי

 ;יִשְפְַ לובש הָבּוט תַחּת הָעְר יִנּוָמְלַשי יי

 יש וב יִתְִגע קש שובל םֶתֹלְחּב ינאי
16 trsp 16 et 17 | 18 656 + םיקּדַצ 1 4 | 21 2MSS 6 הוהי+ | 22 6G 

 | רזמְזמ | * 8155 8 יִביר + * | Ps 35, 1 * 6תתּומִּת | 23 65 116 הָדָּפ

  | 16ֹוכָאְלַמּ  (cdrapic) | 5 frt vb exc | 5 1ינסו  | 3 * prps'ִעְל 5 2

 |$  | 7 4 prb dlcל ?11כָאְלַמּג | ) ₪ trsp 5b et6b | 6° fral (c 156םֶחַדְנ 6
  6 dveidicav; frt dl || 8 3-5 ? dl (cf Jes 47,11)ופרח  cf 5 | 5 2MSSתַחַׁש 1

vel vbb exc | * ft 1 FR || ro frt dl || rr? dl || 12 mlt MSS לכש en 

 . | 13 + dlגרקש  alלוכנ  cf 2 Gvrectpoauuéva; prpsלּוכְׂש



PSALMI 93134,15—33,9  

 :לָמַעַיו הוצאה יִהָיו רַמָא אּוָה יב
 :םיִמַע תֹוָבְׁשְחַמ איִנַה םיֹוג תצע ריִפַה הָיהְיַ

 :רְָו רַדָל ובל תוְבָשָחַמ מעת םֶלֹועְל הָוהְי תָצֲעי
 :ול הָלֲחנְל רַחְּבומֲעָה ויָהלֶא הָוהְידרָשַא יוגה יִרָשַאיי

 :םָדָאָה ינְּביִלְכתֶא האָר הָנהְי טיִּבַה םִימָׁשִמי
 :ץֶרֲאָה יִבָשְודלְּכ לֶא יֶּנָשה ֹותְבְׁשְוכְמְמיי
 :םֶהיִשַעְמדלָּכ-לֶא ןיבמה םָּבל דַחָי רצה

 :ַחְכיבְרּב לצְּנַדאְל רוב ליָחבְרְּב עָשונ ְלְּמַהְהןיִאי
 :טלמי אל וליח בֶרְבּו הָעּוׁשְתַל סּופַה רקשיל

 :ְסַחָל םילַחימל ויִאְרְולֶא הֶוהְי ןיע הָגַהיי
 :בַעְרְּב םֶתויַחְלּו םָׁשְפַנ תָנמִמ ליִצַהְלי
 :אּוה ּונְּגְנָמּו ּונָרְע הָוהיִל הָתּכִח ּונׁשְפִנִ
 :ּונְחָטְב ֹוׁשָרָק םֶשָב יִּכ ּנָּבִל חַמְׂשִי וָבְדיִכיי
 ְָל ונלחי רֶׁשֲאַכ ּוניָלָע הָוהְי ָךּדְסִַיִהְיי
 :ףליו ּוהָשְרנִיַו ּךֶלָמיִבַא יִנֶפל ומעַטתֶא ותונָשְּב דולי 4

 :יִָּב ותָלַהְּת דיִמָּת תָעיִלְכְּב הָוהְיתֶא הָכְרָבַאי א
 :ּוחָמְׂשְִו םִָנָנֲע ּועָמָשַי יִשְפַנ ללַהְתִת הָוהִיַבּי (ב)
 חַי וָמָש הָמְמֹרְּו יִּתֶא הָוהיל ול ₪
 :יִנָליִצַה יִתורּוְְמלֶּכִמּו יִננָעְו הָוהְותֶא יִּתְשְרִד ד)
 :ּורָּפְחְידְלַא 'םָהיִנְּפּו ּגרָהְנְו ייָלֲא "ּוטיִּבַהְא ה

 :ְיִׁשוְה ויִתורָפְלָּכִמּו יִעְמְש הנהיוי אָרְק יֶנָע הזז ₪
 :םצְלַחְיַו ויִאְרִיְל ביִבָפ הָוהְייְַאְלִמ הנחל (ח
 זוָּבדהֶסֶחְי רָבָנַה יִרָשַא  הָוהְו בּוָיִּכ ּואָרָו ומעט (ט)

 :ויִאְריִל רוסָחמ ןיא"יּכ וישדק הָוהְיתֶא ּואָרָי ()
 :'בּודלָכ ּוָרָסְחַאְל הוה יׁשְרדְו ּובֲערְו ּושְר יםיִריִפְייי (כ)
 :םֶכְדְמַלַא הוהְי תֶאְְו .יִלדּועָמש םיִנָבְּוכְלי ול
 :בּוט תֹוָאְרל םיִמָי בהא םײַח ץֵפְחַה שיאָהְיִמיי מ
 :הָמְרמ רּבּדִמ ףיִתְפֶשּו עֶר ָךְנְשל רֶצְנ< ₪
 :ּוהָפְדְרְו םוָלָש שקּב בֹוט"הֵׂשֲעְו ערמ רוסי ס)

M5ושדק | 15 6 דחָי | 177 66 טלי | 8  :Mה 3 דמעיו | 12 41? || 14  
cf 6ּוטיִּבַה || 1 ₪ יִלֶא |  Ps 34, 6 *1 c 8MSS (6)AS Hie63 'ניע |  

GAS Hie ּורָהְנּו | 16 Hie םֶכיֵנְפּו | 7 יקל bmi || g prb dl || rr ° prps 

 םיִרְּפֹּכ 0), 1 םיִריִּבַּכ | * 41 בוט לכ veו ויָשרדְו



 930 םילהת 28

 ןנֶע ל הָוהְי בשָחְנאָל םֶדֶּאיִרָשָאי
 :הָּיַמְר ֹוֲחּורְּב ןיִאָו

 :םוַה"לְּכ יֵתְנַאִׁשּב יִמְצִע ולָּב יִּתְׁשִרַחַה יב
 רי ילָע דָּבְכִּת הְללְו םֶמֹויויַּ

 :יהָלָס ץיק נכרת יירש 'ּּפֶהְ

 יִתיִסְכְאַל ינוע "דוא יִתאָטַח
 הָוהיִל "יֵעְׁשְפ 'ילע הָדוא יִּתְרַמָא
 : יהלס יִתאַטַח ןוע תא הָּתַאְו

 ילֲאדיטֲח- לכ לפי תאז-לעפ
 :ּועיִגַי אל ויָלֵא םיִּבַר םִיַמ ףטשל קר אוצִמ תַעְל
 יִנָרצַּת ךַצִמ לל ירְתַסוהָּתַא7ְ
 :הֶלָס ינָבְבֹוסְּת 'טלפ יגר

 לת יָיִדְרּב רואי ליש
 :ּיִלֶא 'בְרק לב :יִניָע ּיִלָע הָצעיִא

 םולְבל ודע ןסְְדגְַּב ןיִבָה ןיא לֶַפְּכּוסּכוּיַהְת"לא
 עָשְנְל םיִבואָכַמ םיַָרו

 :ּונָבְבוְסְו דה הָוהיַּב ַחָמּוּבַהְ
 םיִקיִדצ ּוליִגְו הוהיִב ּוחָמְשיי

 :בָליִרָשְודלָּב וניִנְרַהְ
 :הָלַהְת הָואָנ םיִרָשִיַל הָוהִיַּב םיקידצ ּונְנֶרי 3

 :ולּורָמז רֹוׂשָע לָבְנְּב רּונְכְּב הוהיִל ּוָדוה
 ;הָעּורְתְּב a ּוביִטיֵה ׁשֶדָח רש ּול-וריִׁש

 :ץֶראַה hs יהוה רֶחָחי טַּפְׁשַמּו הָהָר : הא
AL 

 :םֵאָבְצ"לִּכ וי ַתּוָרְבּו ושענ םִימְׁש יהָוהְי רֶבְדַּבי
 :תֹומּוהְּת תוִָציאַּב ןַתנ םִיַה ימ דנכ ספד

 :לָבַת יֵבְׁשֹוהלְּכ ורוני ּונַּמִמ ץֶרֲאָה"לָ הָוהְיִמ ואריה
3 compl Mss ּולָּב | + 6 Espn Hie versatus sam; "115 + יב | 

 | יִרְׁשְל, 3 של | < 6 ינברחב; :5 ינברחְּכ 58 || 5 6 ץוק  GAZOE’ Hieל
> <6* ] 5 * 6 érvpisa | * 2MSS GA ילע | > pc MSS GA Hie יעשפ | 
4 > Hie || 6  crrp; prps 'W קֹוצָמ ֹואָּצָמ תעל !eלוק רֵצַמ, ג קֹוצָמ תֵעְל ץ | 
  | 8 6 émiornpiw = nyינר  al al'פ יִנְר;א  crrp, 6 Hieרתס | *ל 723
Prv 16,30 | 9 * 22155 יִהִּת || ™ prb crrp | Ps 33, 1 6E +777 | 3 pc MSS 

  | 8 4הוהיל, 1 4 | 5 = 61 ודְסַח | 6 = 1 ורָבְדִב | 7 1 6 טז דַנָּכ = דאנַכ



31,9—32,1 PSALMI 929 

 :יִשְפַנ תֹוָרָצְב ְתְעֹלי יָיְנְעְ-תֶא ָתיִאָר רֶׁשֲא
 :יִלְגב בָחְרַּמב ְתְדַמֲעַה | ביוא"דְּב יִנּתְרְִסַה אָלְו

 :"יִגָמְבּו יׁשְפַני יָניֵע יסעֶבְב הָׁשְׁשָע יל רצ יָּכ הָוהְי יִנָגָחי
 הָחָנאּב יֵתֹונׁשּו יח ןּוְוְב ּולָכ ִּכיי

 :יושׁשְע יַמָצעו יחכ יינועּב לֶשְּכ
 לאָמיִנָכָשְלְו הָפְרֶח יִתיִיָה יִלרוצלְּכַמיי

 :יִּנָמִמ ּוָדדָנ ץּוחּב יִאֹר יִעּדְוְמל דחפו
 :דבא יִלְכַּכ יִתיִיַה בָלַמ תַמְּכ יִתְַּכְׁשִגי
 ביִבְּסִמ רָֹגָמ  םיִּבִר תָבּדייִּתְעַמָש יי

 ּומֲמָז יִשָפַנ תחְקָל יִלָע דַחָי םֶדְסְוהְּ
 :הָּתֶא יִהלָא יִּתְרַמָא | הוי יִּתְחַמְב ילו ינאי"

 :יַפָדְרַמּו יֿבָֹוא"רוִמ = ינליפה יָת ךְָיְּבי*
 ְְָסַחְב ינְעישוה בבעל ךינְּפ הָריִאָה יז
 :לֹוְׁשִל ומרי םיִעָשְר ושְכַי  ףיִתאָרְק יִּכ הָׁשֹובֲא-לַא הָוהְיי
 :ּוְבְו הָואְנְּב קָתָע קידצ"לע תורְבְלה רֵקָׁש יִתְפִש הָנָמַלֲאַתיִ

 ךיִאֹריִל ָתְנְפְצ"רְׁשֲאיךְבּוְמ-בַ המס

 :םֶדָא יֵנְּב ךֶגָנ ב םיקוחל ָתְלעפ
 שיא"יסכְרִמ יִנּפ רֶתָמְּבוםֶריִתְסַּתי

 :תוְנשֶל ביִרְמ הָּכְסַב םגָפעת
 :"רוָצָמ ריִעְּב" יל 'יִּהְסַח איִלְּפַה "יִּכ הָנהְי ּוְרֶּבִי

 ףיניע דנָנִמ יִּתְזרְנִנ יִזָפָחְב יִּתְרַמֲא  יִנָא

 א יעְושְּב ינו לק ְּתְעַמַׁש ןֵכָא

 :הואג השע רֶתי- לע םלשמו

 :הָוהְיל םִׁלֲחיִמה"לּכ .םֶכְבַבְל ץמאיו קח
 ליִכָשמ דולי 2

 :הָאָמַח יּסְּכ עַשָפ"יּושְנ ירשא'
ro * roMSS םִעָּכִמ | ® fit dl | זז * 1 6 68 יִנָעְּב vel 6 2 ייָנְעְּב | ל prb 

crrp || 2ז prps Tig vel רוגָמ vel NB; trsp accent || 15 frt dl || 16 prps 

 = ,( 5 6/00/05 )s:0: elegitרֶׁשֲא | ל  | 22 * 4MSSהוהי +  | 20 35S 6יִפָּדַרְמּו

Baiov 00100 | 5 <6, $ 1ל || %-% prps ,קֹוצָמ תַעָּב | 23 141155 יִּתְרַזְגנ 5 

 .( Sexta WWל ||  cf Jon 2,5 || Ps 32, 1 * mtr incertיִּתָשרְגְנ



 928 םילהת 31,8—29,10

 :דוָבְּכ רָמא ולָּכ ָלָכיֵהְבּו
 בש "לּוּבַמל הָוהְי וס
 :םלועל למ הָוהְי בֵׁשי

 תי מע וע הוה
 :םֹולְׁשב וָמַעְדתֶא ּףָרָביוהְוהְ

 :רְוָדְל תִיְּבַה תֵּכנֲח"ריִׁש רֹומְזִמי 0

 :יל יביא ְתְחַפׂש"אָלְו יֵנָתיִלְד יִּכ הָוהְי ְךְמַמורַא-
 :יִנָאָפְִתַו ְךיֶלֵא יֵּתְעִנׁש יֵהלֲא הָוהְי
 רוב יָדָרִמ ינמייח יֵׁשְפַנ לוָאׁשְוִמ ָתיִלָעָה היה
 :ושדק רֶבָזָל ודוהְו ויָדיִסֲח הָהיל ּוָרְמ
 :הָגִר רקְּבלְו יִכָב ןיִלָי בֶרְעְּב יָנוצרְּב םַײַח פאוער יב

 :ֶלועָל טומָאלַּב יִוְלשְב יִּתְרָמִא יִנָאו
 :לָהְבַ יִתיִיָה ךיּנַפ ָתרַּתְסִה זע יֵרְרהְל הָתְדְמַעַה ֶניִמְרִּב הוה
 :ןֶּגִחְתֶא יָנֹרֲא-לֶאְו אָבְקִא הָוהְי לא
 ְָּתִמֲא דיגיה רָפָע ָךדויִה תַחְׁש"ִלָא יִּתְדְרְּב יֵמָדְב עַצְבהמי

 :יִל רָעהיהְיַה הוהְי יינָגָחְו הָוהְיְדיִעַמְשיי
 :הָחָמׂש יֵנְרזאְתו יקש ָתְחָּתְּפ | יל לֹוָחְמְל יֵדְּפְסִמ ָתְכָפְה יי
 :ָךדוא םֶלּועְל יַהלֲא הָוהְי םֶלִי אָלְו רוב רמי עמל
 :דְוְְל רֹוָמְזִמ חַצְנְמְלי 1

 םֶלֹועְל הָׁשֹובָא-לַא יִתיִסֲח הָיהייְדְּבי
 ו המה :יִנֲמְלַפ ְּךְתְקְרַצּב

 הָּתֶא יִתָדּוצַמּו ais .:ינישותל תודוצמ תיבל

 יל ּונְמָמ וז תֶׁשְרמ ינַאיִצוְת נהגת ינָחגִּ יִַש ןעמְלּו
 יחּור דיקפא ְףֶרְיְּבֿפ :יִזּועָמ הָּתַא יִּ
 אְוָשיִלְבַה םיִרְמְׂשַה יִתַאָנָשל :תַמָא לא היהְי יתוא הָתיִדּפ
 ךְִסִחְּב הֶתְמָשֶאְו הלינֲאֿ :יִּתֲחָמְּב הָוהְילֶא יִנָאו

Ps 30, 4 K 6095 ,יִדְרויִמ Q MSS Az Hie CT, 1 א || 6 prps pa] | 

8 prb crrp, 6 6 ,יֵרְרַהְל 6 rd kdlley uov 5 gloria mea = ירדה (sic IMS) | 

g mlt MSS הוהי, 6 6יַהלָא | זז * 6 עַמָש | ל 6 יִנָנַח | < 65 הִיָה | 13 6 | Ea 

uov || Ps 31, 2 6+ kal 656\00 ue יִנליִצַהְ 3° 1115 + הוהי) frt recte; hic 

et in vv 506 trsp + | * ₪ iby | 4 * 1315 S+ הוהי || °° 3 ne consolatus est; 

prb dl vb | 5 prb | ib” | 7 lc IMS et Vrs NOW. 
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 םֶהיִלְלעִמ עֶרְכּו םֶלָעָפְּכ םֶהָלוּתי
 :יםֶהָל םֶלּומְּג בֵׁשָה םֶהָל ןת םֶהיֵדֵי 'הׂשעַמְּכי
 יָד יהׂשעמ"לָאְו הָוהְי יתָלְעפילֶא ניב אָל כ

 'םנְבִי אָלְו 'ְרָהָי
 :ינּנֲחַּת לוק עמָשיָכ הָוהְי ּוְְב

 יל חַטְב ב נמו יו הָנהְיד
 :ונָוהַא יָריֵׁשמּו בל 'זלעינ ייִתְרְזעְנְ
 :אּוה וחיִשְמ תועּושי זוָעָמּו ומָלדזְע הָוהְיפ

 ךֶתְלְחגתֶא ְּרָכּו ףֶּמעְדתֶאו הָעיִשוהפ
 :םֶלֹועֲה-רַע םַאְׂשנֹו םעְרּו

 דִוָדְל רומְזִמי 9

 םיִלַא ינְּב הוחל ּובָה
 :זָעָו דובְּכ הוה ּובָה
 ומָש דוָבְּכ הֶנהיל ּובָהי

 :ישֶרְקְרתְרדַהְּב הָוהיִל ּונַחּתְשַה
 םיִעְרה דבְּכַהְַלֶא םִָּפַה"-לַע הָוהְי לוק

 :םיִּבַר םימדלַע הָוהְי
 :רֶדָהַּב הוהְי לוק חְּכַּב הָוהְיְלוק

 םיִזְרַא ךבש הָוהְי לוק
 :ןֹונָבְלַה יְראזתֶא הָוהְי רָּבׁשִי
 ןיגְבְל לנְעהֹומְּכ סיקר

 :םיִמָאְרְֶב מכ ןוירשו
 :שֶא תוְבָהְל בָצח הָוהְידלוקל

 רָּבְדִמ ליִחְי הָוהְי לול
 :שדק רֶּבְרִמ הֹוהְי לחי
 תוליִא לָלֹוחְיּוהְוהְי לוק

 יתִִָעַי ףָשַחַָ
‘yD | 5 * roMSS A ny» | * 22155 64 ** >3 | ל 21155 66  

 ‘עמ | < 6 ;Hie ‘nn | % 6 Hie’ || 7 * trsp accent; frt | dl >8 | ל 90

kdi =66007090 = ץלֲחיו; 6 + 0005 ןגסט  germinavit, E6/6006 $  

Hie mea, 0 udv || Ps 29, 1 5ו (ירַאְׁש) יִרָשְּב | 8 1 6 8155 68 ומעְל;  
seq conjg || 6 prbםיליא | 2 6 6 גף 66 0 (ושדק *תַרָצ(ְךְנַחְּב) | 3 ? 6  

 | דקריו; טס , | 9 קזק תולעי a1( תֹוליִא קזס תוליַא); exc ve מft v 61 הוהי לוק.



 926 םילהת 28,3—27,5

 יח יסְודלְּכ הָוהְי ד תיִבָּב יִתְבְׁש
 :ולָכיִהְּב רָקבְּו הֹוהיםעֶנְּב תוזְחל
 הַעְר 'םוְיְב :הּכְְבוינֹנְפְצי כ
 :יִנָמְמְוְִי רּוצָּב ולָהֶא רֶתְפְּב יִנְרִּתְסַי

 "תוביִבְס יִבָיַא לע ישאר ימי הָתַעְו
 הָעּורְת יֵחְבִז ולָהֶאְּב הָחְבְאְ
 :הוהיִל הָרָּמזֲאַו הָריֵׁשֲא

 :יננעו יִנְגחו אָרְמָא ילוק הָוהְיְַעַמְש
 :שקבא הָוהְי נפת נפ ושקּב יל רֶמָאָּהְל
 ֵנמִמוְּינְּפ רַּתְסַּת"לַא
 ְתיָיְה יִתָרזְע ּךדְבַע ףֹאְּביטַּת לא
 pee 5 eee :יְִׁשו יִהלֶא ינֵבְעֶּתילַאְויֵנְׁשְטְּת"לַא

 םב

 :יֵנַפְסַאַי הָוהְיַו :יִנּובְזע יִּמֲאְו יִבָאְיכי
 ירד הוהְי יֵנְרוֲהי

 :יָררּוׁש ןעַמְל .רוָשיִמ חַראְּב יִנֲחְנְו
 יָרְצ ׁשפנְּב ייננְּתַת"לַאי*

 :יסָמְח חפיו"  רֶקָשידע יִבימְק יִ
 :םייח ץֶרָאְּב הֶוהְיבּוטְּב תּואְרל יִּתְנַמָאָה לולי
 :הָוהְְלֶא הוק בל ץִמאיו קח "הָוהְיְדלֶא הנקי

 דְוָרְלי 8

 ול ֵנמִּפ ׁשֶרֲחָּת"לַא  לרּוצ אָרְקֶאו 'הֶזהְי לא

 :רוב יֵרְרֹוםע יִּתְלָשְמְנְו יִּנָּמִמ הׁשֲחַּתְְּ

 יא יִעּושְּב .ינּונחת לוק יִעָמְש
 :ךשְדְק ריִבְּדִלֶא יי יאָשְנְּב
 ןְנָ יֵלעְפ"מִעְו םיִעָשְרְיִע ינָבְׁשְמִּתלַא
 םָבָכְלִּב הָעָרֹו םֶהיִעְרְ"ִע םולש בד

add cf 236 | 5 * mlt MSS D min; 2 9, Q Vrs i303 | * mlt4 ל-ל ?  
 MSS ם min | 6° 65 116 םירֶי || ל 6 יִּתְבַבֹס ;(c 56 cong) 16+ הָבְבסַא ביִבְס |

mlt MSS 65 | 8 = prb crrp || g fit vbb exc || rr frt vbb exc; al7 | >  

)c punct);הוהי | ל-ל 1? יִל 'ח ּוחיִפַיַו || 13 516 41  ft ins 6 Hieש 'ל | 12 * ' om 
vbbהוהי  c 12 conjg; Hie $ ego autem; fit dl, vel post5/155; 6 ול < 

mtr incert || ft dl | 2° 628, ד *  prb dl | Ps1? אלו) || 14 =  exc (vel 
 Hie + הוהי | ל ? ins הוהי.
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 נָא יגְעָו דיָחי"יּכ ינסו ִלֲא"הגְפיפ )
 :יִנָאיִצְְה יִתּוקּוצְּמִמ לבירה יִכְבְל תוָרְצז 9

 :יִתואטחלֶכְל אָׂשְו .יִלָמִעַו יע הֶאְריי
 :ִנּואְנָש יסָמְח תַאְנָשְו ּּבָריְכ יבָיֲאיהָאְרפ <>
 :ְִּב יִתיקְחדיִכ שובָאדלא יִנקיִאַהְו ישְפַג הָרְמְש< ₪)
 :יךיִתיּוק יפ יִנּרָצִי רָשְְְתִיי 9

 :ויִתורַצ למ לֶאְרָשְיתֶא םיִהְלֶא הָדָּפ*
 ודְוְרְלו 6

 :דָעְמָא אָליִּתְחַטְּב הָוהְיִּו יִּתְכֶלָה יִּמְתְב יֵנֲאדיִּכ הָוהְי יִנָטְפֶש
 :יִּבַלְו יִתויְלַכ הֿפורְצ יִנָסִנְו הָוהְי יִנְגְחְּבְ
 ְִתמַאב יִתְכַלַהְתהְו יניע רגל פח

 :אֹובָא אָל םיַמָלעֿכ םעֶו .אׁשיֵתְמםע יִּתְבְשְודאְלי
 :בֵׁשֲא אָל םיִעָשְריַעְו םיִעַרְמ לָהָק יִתאַגְׂש
 :הָוהְי ְךַחּבְזִמ-תֶא הָבְבְסַאְו יִּפּכ ןֹויקנְּב ץֶחְרָא*
 :יָתֹואְלְפנ"לְּכ רַֿפסְלֹּו הָדּוּת לוָקְּב עֶמְׁשִלל

 ְָֹובְּכ ןְּכשִמ םוקְמּו ְּךָתיִּב ומ יִּתְבַהֲא יהוה
 :יַח םיִמָד יֵׁשְנַא-םעְו יִשְפַנ םיִאְטַח"בִע ףֵסָאָת"לַא

 :דַחְׁש הָאְלַמ םָניִמיֹו הָּמִז םָהיֵדיִּברׁשַאיס
 :יָנֵנֲחְוייֵנֵרְּפ דלא יִמָתְּב יֵנֲאַוי
 :הָוהְי ְךְרָבַא םיִלָהְקִמְּב רוׁשיִמְב הָדְמַע לגו
 ודל 27

 אָריִא יּמִמ יֵעְׁשְִו יָרֹואֹוהָנהְי
 :דָחְפֶא ממ ילַחדזועַמ הָוהְי

 לפה ושב הָּמַה ל יביאו ירצ

 ובל אָרי-אל הנחיל הָנחְתְיא
 :ַחָטּוב נא תַאְּב הָמְחְלַמ ילָע סּוקְמ"ִא

 שקבא ּהָתּוא | הָוהְי 'תַאֹמ יִתְלַאש ו תַחא+
 ז7 6; קזקצ ּוביִהְרַה ג1 'מו ביִחְרַה יפו קמרה | 18 קז הרק, םּדק, לָּב

prps18; 31155 < 19 | ל?  cf ad 19 || rg * fit] DIP et trsp 19 anteבשק, הָחְק,  

ft 41 | 7 6 526, 2 8 הָּפֹורְצ 0 הָפְרַצ | 6  Psםָּנִח || 21 : 6 6 הוהי ||  
servitiun ||6 "עומשל (עמשל) 1 4 | 8 * 5 61 | ל 6 0 = םענ ? 5  

 11 6* al - הוהי | Ps 27, 3 r2MSS אָריֵא | 4 ג 0 -תֶאַמ al "תָאַמ.



 924 םילהת 25,15—24,4

 יְֹׁשַפַנ 'אְוָשְל אָשְנאְלורַשַא בָבל-רבּו םִֿפַכ יָה
 : :המרמל עֵּבְׁשִנ אלו

 :ּועָשַ יִלֲאמ הד הָוהְי תאמ הָכְרב אש
 :הָלְמ בלע 'ִיִָפ ישְקְבְמ .יושרד רד הז

 :דובְכַה ּךְלִמ אובו םֶלּוע יִחְתְפ ואָשְנַהְו םֶקיִשאָרויִרְעְש ּוָאָש
 :הָמְמְלִמ רוְִּג הוה רבְִ זּונע הָוהְי דוְבְּכה ךֶלַמ הֶז ימי
 :דוָבְּכַה ְךֶלַמ אבָיְו םֶלוע יִחְתַּפ ּואְׂשְו םכיִׁשֹאָרוםיִרָעְׁש ואש
 : *הלס דוָבְּכַה למ אּוָה תֹוָאָבְצ יהְוהְי דֹובָּכַה למ ₪ הֶז אּוה ימי
 דולי 25

 :יאְׂשֲא ישפנ הָוהְי ךילא ₪
 :יִל יבא ּוצְלעלַא הָׁשֹובַא-לַא יִּתְחַטָב ָךְּב ימלא כ
 :םקיר םיָדְנּוּבַה ושבי ּוׁשְבִי אל ְּךיֶנקלַּכ םנפ ₪
 :יִנֵדמַל ְךיִתֹוחְרְא יִנעיִדֹוה הָוהְי יִכְרִּי ה
 יעשו יהל הָּתַאיּכ יִנֹלָמלְווְּךַתמַאב ינָכיְדַהפ ה
 :םֹויַה"לְּכ יִתיוק ְךְתֹוא ₪

 :הָּמה םלועמ יִּכ 'ךידְסחו הוי ףימְחְרדירקז< ₪
 הָּתָאדיִלְדרֶכַז ָךְְּסַחְּכ רֵּכְזּתלַא ייִעָשְפּוו יִנּועְנ תואָטַחז (ח)

 :*הָוהְי ָךְבּוט ןעמל

 :ֶרָבּב יםיִאָטַח הָרֹוי ףןָּבדלע הָוהְי רָשְיַובּוְט" ₪
 :וּכְד םיִוָנַע דַמְליִו טּפָשַמּב םיִוְנַע ךרדיפ ₪
 :יָתֲֹעְו ותיִרְב ירְצְנְל תֶמָאְו דָסֲח יהָוהְי תּוָחְרֶאילָּביי (כ)
 :אּוהדבר יִּכ ינועל תְחַלָסְו .הָוהְי ְךְמַׁשְעמְלַיי ל
 :רָחְבִ ּךְָָּב ווי הָוהְי אֵרְי שיִאָה הֶזְיִמי מ
 :ץֶרֶא שרי ועְרַזְו ןיִלָּת בֹומְּב ושפני (נ)
 :םעיִדּוֲהְל ותירבּו ויאָריִל הָוהְָי דוס+ (ס)
 :יִלגר תַשְרַמ איִצְוידאּוָה יֿפ הָוהְידלֶא דיִמָּת וניעיפ ₪)

4 * mlt MSS ו min |? K mlt MSS Vrs ושפנ Q compl MSS wl; 1 א | 
> ft add || 6 = K ושל, 1 6  ויָׁשְרּד 6558 הוהי ישרל | * 6 יֵהלֲא ינפ 
25S  יִנָפ אָלְהַי fזt recte || g 16 pl MSS ּואָשְּנַהְו cf7 | זס * fit ins יַהְלֶא | 

trsp | 2 dl | 3 156 גטס  Ps 25, 1 prb vb nonnulla exc; prpsל >6 |  

 ןשי | 5 4MSS 68 nN}; fit stich exc, cfad 7 etad 1 | 6° Var "רֶכְז |
frtc 2 conjig, al dl Nin‘ 6 65 | 7*prbdlc$ | °° prbé vel ¢ dl; ft5  

 6 post 5 trsp | 8° frtdl || ל ;1 םיִאָטח || g ftl וטְּפָשְמְּב | זס ™ 8+] ויִתחְרֶא |
 14 ? 1 ץידוי םֶהָל 31 ג ץֶפח.



22,24-43 PSALMI 923 

 ּוהְוְרְבַּכ בקי עַרֶזְלֶּכ ּוהּולְלַהוהְוהְי יאר
 :ילֶאְרְשי עֶרזלכ ּנָממ רוי

 יֹנֲע לתובע ץקש אָלְ יהֹוב-אְל יּב5
 עַמַׁש ויִלֶא ועוְׁשְבּו ּונָמִמ" וינּפ ריִּתְסֶה"אָלְו

 :ויִאר דֶנְנ םֶלָשא יִרְדְנ בָר לֵהְקְב יתָלַהְת ףְתֶאמ>ֿפ
 וישר הָוהְי ללה עּבְׂשִיְו םיִוְנֲ ּרלְכאיל

 :רעֶל םֶבְבְבל יחי
 ץֶרָא"יִספַאזלְּכ הֶוהְידלֶא ּובׁשו רז
 :םיוג תֹוְִָּׁשִמ"לכ נפל וֲחְׁשִו

 :יהּיַה יאל] :םיוגּב לש .הָכלְמַה הויל יִכ
 שפנו רע ידרולָ וערכי ונפל ץֶראגׁשּדלְב חש לכי
 רֶלּונ םַעָל ותָקְדִצ ּודינְִו ואבי :'ריחל ינדאל ירַּפְסִי ּונָדְבעַי יערי
 :'הָשע יִב] דָוָדְל רומְזִמי 3

 יִנָיִּבְרִי 'אָשָּב תֹוֲאְנִּבי :רָסָחֶא אָל יִעַר הָוהְי

 בְבושי שפני :ינְלֲהנְי תַחּוְמ יִמילע
 :ומש ןעמל | קְדצ"יִלגעַמְב ינֲחנִ
 עֶר אָביִפאָל תֶוְמְלצ אנְּב ךלָאדיִכ +

 :'יִנָמַחְנְי הָּמִה ףָּתְנַעָשִמּו הֶסְבש יָרָמִע יהָתַאדיִי
 יברצ דג ןְלָׁשוינְָל עֵת

 :הָיְוְר יוכ ישאר ןֵמָׁשב ּתְנַשּד
 יקח יִמְודלָּכ .ינּופדְְו דָסָתְו בוטְּרַא

 :םיִמָי ךְרֶאְל הָונהְיתיִבְּב יִּתְבָשְו
 רומָזמ דולי 24

 :ּהב יֵבְְִׁו לבת הָאֹולְמּו ץֶרָאַה הָוהיל
 ָהגְנכי תהנו הדסי םיִלע אה

 :ֹוׁשְדק םיָקֿמִּב םוקידימּו הָוהְידרַהְב הָלעיימּצ
 24 °° frt add | ל K (non Or°) 63712) || 25 * frt vb exc | ל 1? תונע(ל) |
 = 6 יעושבו יּנַמִמ | 27 6 1 eds 000%, sim 5 || 28 IMS 6S Hie ויָנָפְל |

MSS GE'3 WD] | * pc MSS 32916 63'מ אּוהְו | 301 ול ךַא | * ק6  
 Hie דל | © Vrs היח | בז * 60 ‘yרt | * prb 1 6 68 0: | © prb 1c 68 ו

 al רודל | 526 6 (iN 6 6 רוד ;conjg פק + [ ל 63 + הוהי [ עפ 23, 2

 + 666 = DW | ל פק ] 4 5% frt dl; trsp , | ל prps יִנְחְנַי al יִנגַהני | 6 2
 יִתְבָשְ ג יִּתְבַשַיְו (< 36 Hie // habitato) | Ps 24, 2 >650 | 3 1115 רַהְּב

*59 



 922 םילהת 223

 :דִוָדָל רֹוָמְזִמ רחשה תָליֵא-לַע ַחָּצַנְמַלי 2
 יהלֲאּ :ייִתְנַאׁש יֵרְבּדי ייתְעּוׁשיִמ קותְר יִנָּתְבַזִע הָמְל יִלֶא ילָאי |

 ליל הָיַמּוְְאלְ הללו הנעת אָלְו םֶמֹוי אָרְקֶא

 לֲאָרְשִי תלת בשוי יש הָתאְו
 :ֹומָמְלפְּתְו ּוחְמַּב ּוניתבא ּוָחְמּב ב
 :ּושובראלְו ּוחְטָב ָךְּב ּוטָלְמנְו קֲעָז יל

 :םַע יּוְבּו דָא תַּפְרֶח שיָאדאלָו תעלות יִכְנָאְוז
 :שאְ ּועְיְנְי הָפָשְּב ּוריִטְפִי יל ּוגיִעְלִנ יאְרְדלְכ
 :ֹוּב ץַּפָח יִּכ ּוהָליִצְי ּוהָטְלַפְי הָוהְידְלֶא נפ
 :יִמָא "יָדָש-לַע 'יַחיִטְבַמ ןָמָּבִמ יוחג הָתַאְדיִּב ו
 :הָּתֶא יל ימֲא ןַטָּבִמ .םָחָרַמ יִתְכְלָשֶה יל

 :רזוע ןיַא"יכ "הברק הָרָציּכיִּנֶמַמ קחְרתְלאי
 :יִנּורתּכ ןׁשְב יֵריִּבַא םיֶּבַר םיִרָפ יִנּובָבְמ

 :נַאׂשְו ףרט היִרַא םֶהיפ יִלָע ּוָצְּפי
 יִתומְצְעְדלָּכ ּוְרָפְתַהְו "יִּתְבַתׁשנ םִימַּכי

 :יִעָמ ָּךֹותְּב סמ :ןָנּוַּכ יִּבַל הָיָה
 יָתֹוקְלַמ קבר יִנֹוׁשָלְּו ייחכושֶרֲהַכ שבי

 :יִנְתּפִשֶּת תָוְמרפְעְלְ

 יִנּופיִקַה םיִעְרַמ תֶרֲע יםיִבלכ יִנּובְבְס יכיז
 :יִלְנרְו ידי 'ירֲאָכ

 :יבואְרו ּוטיֿבי הָמַה יִתֹוגצע-לְּכ רַּפסַא5
 :לרונ ליפי יׁשּובְל- :לַעְ םהל ידנב וקלחי ו

 :הָשּח ִתָרְעְל יתּוליא .קַתְרת-לַא הָוהְי הָתַאְו
 :יִתְדיִחְו בֶלָּפידִּיִמ יִשְפַנ בֶרֲחֹמ הָליִַהְיי
 :'יִנָתיִנָע 'םימר נרקמו הָיְרִא יִפִמ יִנָעיִשוה*

 :ךללהַא לָהק ְךֹותְּב יִחָאְל ךִמש הָרְּפְסַאי
Ps 22, 1 656 (תֶלִיָא | 2 * זמ יתעושמ )וש י"יַמ | - frt dl; trsp 1; 6S 

  cfָךָּב  6S Hie + | © prpsתלהת,  pl 5ל |  | 4* GA ey &riwיִתאגש | 3 4ן
71,6 || g 65 Hie 3 ($f), prps לכי 811ל8ג (pro לא לג) | דס * לד,6 יג |? 65 Hie 

 | יִתַמְבַמ | < 6355 116 ידשמ | 12 == + 1הָבְרָק יִל רַצ | v 15מ 66 | 16 * יִּכָח
 -ח Coל 16+ 'מ קָּבְדַמ ו 'מְּב 'מ | 17 * 6 +םיִּבר ן '* 556 יִרַאַּב 1215 ורֲאָּכ,

  prpsיראכ): [ icalורָאָּכ (2 [6 2ףדססשד vel 66ּוראָכ  Vrקז וראָּכ, 1815 יראכ,

 םיִמָאְר | ל פז יִתָיְנַע  MSSוז *   1{ 9,28 | 22ּובֲאַּכ 1 ּורְתַּכ | 18 1? יִתֹובָּצֲע
 .al ‘JY ,( tamreivwoiv pov, sim 25 humiliationem meamדע 6)



(4 PSALMI 921 

 :דִוָדְל רֹוָמְזִמ חַצְנְמְלי 0
 :בקעַי יהלָאיםש ףְבָגׂשִי הָרָצ םיְּב הָוהְי ָךְנעיי
 :ּךֶדָעְסִי ןויצִמּו שֶדְקִמ ְךְרזע-חַלְׁשִי
 :הָלְס "הָנָשדָי יִּדְתְלּועו ידחחנמלכ רָכְזי
 :אלמו ְךְתָצֲע"לָכְו ךְבְבְלְכ ל"ת
 לג ניהלֲא-םֵׁשבּו ְךְתְעּוׁשיַבו הָנְנַרְנֿ
 :ְיִתֹולֲאְׁשִמ-לְּכ היהְי אלמי

 ויֵׁשְמ הוהְיועישוה יִּכ יִּתְעַלָי הָּתַעז
 נימי 5 תורּובְנִּב ֹוְׁשְדְק יִמָשַמ ּוהָנְעְי

Ah 

 7 הדעת גמ נתנו ולפנו וע המי
 :ּונָאְרְקסויב 'ונגעי ּךֶכּמַה יהָעיִׁשֹוה הָוהְייי
 :דְוְדְל רֹוָמְזִמ ַחֶצְנְמְלי 1

 :דֶאְמ יליָני-יהמ ףֶתַעּושיכּו  ךְלֶמְחַמְְו ָךָועְּב הוה
 :הָלַס ְתְעגָמ"לּ ויִתָפְ תַשְרַאְו ול הָּתְתְנ ובל תנאתצ

 דעו .לםלוע םיִמ דרא ול הָּתַתְ ממ ,לַאוםייחל

 הוילע הגשת רו רוה תעשי ודב לד
 :ךיְגֶפתֶא הָחְמַשְב ּוהֵּדַחְּת דַעָל תּוָכְרְב ּוהָתיִשְתִיִכז

 :טומּודלּב ןֹוְלֲע דָסָתְבּו הוהיב חטב למה
 :ךיִאְנֶש אָצְמִת ךְניִמְי יִבְיִאלְכְל ךְָי אָצְמַתְ
 םלְכאתְו םַעְלְבְי ֹּפַאְבי הָוהְו יְגָפ תַעָל שַא רּגַתְּכיּומְתיִשתִי
 :ישָא | :םָרֶא יֵנְּגִמ םֶעְרזְו דבאְּת ץֶרָאמ ומָירּפיי

 :ּולָבּוילַּב הָמְזְמ ּובָשָח  הָעְר ְּךָלָע ּוטְנְּכי
 :םֶהיֵנְפ"לַע ןְגוכְּת ףךיִרְתיִמְּב םֶכָש ֹומָתיִׁשְת יב
 ְֲתְרְּבְג הָרְמְנְו הָריִשְנ עב הָוהְו הָמּוָריי
 Ps 20, 3 ₪+1ושדקמ || 4 * 16 MSS ףיִתֹהְנַמ, 6 116 ףךְתָחְנִמ | * 455 8

peroluvOncduedaךיֶתְלועְו | < סצס 1 הְנשדי | 5 5155 6* % $+ הוהי | 6 6  
cf 21,14 | 8 * <6% |116 8 תַרּובְנַּב  A>ליִנָנ | 7  sקזק ;(לידגנ velלּדְגְנ ) 

trsp , | Plc 6ריִּבְגנ | זס *  [ ₪ ueroaAuvengéueda $ fortes sumus,5 61655  

 Hie וננע0) vel עישוה in a | Ps ar, 2 * <69 Hie | * K ליִני, 0 לני | 5 *
gl | 12 pcםֶלּועְל | ל 1? והּורְּת | 9 קזק ץֶחָמִּת | זס == +  dl |? pc Mss 

MSS 6% תֹמְזִמ | 14 MSS 6 Hie .ְךיִתֹרּובּג 
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g20 םילהת 18,47—19,15 

 :יעָשו יהּלֲא םּורָיו יָרּוצ ּךּוָרָבּו הָוהְיהיַחּז
 :יִּתְחַת םימע רַבְדַו יִל תֹוָמָקנ ןתוגה לֵאָהצ
 :יִנָליִצַּת יסֶמַח שיַאמ "ִנָמְמּוְִּת ימקןמ' 'ףָא יבמ יֵטְלַפְמּפ

 :הָרַמזַא משלו יהָוהְי ו םיוגבי דוא וןְּב-לעפפ
 וחיִשְמְלודסֶה הֶשַעְ וּכְלַמ תוָעּושְי לֵּדְנַמי

 :םלועדדע ופרזלו דור

 :דודְל רֹוָמְזַמ חַצנמַלי 9
 :עיִקְרָה דיגמ ויָדָי השעמּו לָא-דֹובְָּכ םיִרָּפִסְמ םִיַמָׁשַה
 :תַעָבהְּוחְי הָכיַלְל הָלָלְו רֶמֶא עיִּבַי םּויָל ו
 :םָלֹוק עֶמְׁשַנ יִלְּב .םיִרָבד ןיִאָו רֶמֲאיא
 םָהילַמ לָבִת הָצְקִבּו יםֹוק אַציץְרָאָה"לֶכְּב
 :יֲהְּב לֶהׂאזםש 'שָמָטל
 חרא ץּוְרָל רּובְנְּכ שיִשָי ֹותָּפִחִמ אַ ןָתָחָּב אה
 םֶתוצק"לע ותָּפּוקְתּו ֹואָצֹומֹוםִיְַׁשַה הָצְקַמז

 :ותָמַחְמ רָתְסַנ ןיִאְו
 ׁשָכָנ תַביִשְמ הָמיִמְּת הָוהְי תְרות*

 :יִתָּפ תַמיִכְחַמ | הָנָמֲאֿג הָיהְי תּודִע
 בֶלייַחְמִׂשִמ  םיִרָשָי הָוהְי ירוק

 :םיניע תריִאְמ הָרֶּב הָוהְי תַוָצַמ
 דַעָל ? תמו ּהָרּוהְמו הָוהְי תַאְריּוס

 - מ בה םידמֲחַבַה
 :םיִפּוצ תֶפְנְו ׁשֿבְּרִמ םיִקּותְמּו

 :בָר בקע םֶרְמָשַּב םֶהְּב רֶהֶזִנ בעד יי
 :"ינְקנ תֹוָרְתְסִּנִמ ןיֶבְניִמ תואיִנָשּ
 יָביולְׁשְמ-לַא : ְְּבַע ךשחו 'םיִדִמ גיי

 :בָר עָשְּפִמ יִתיִִגְו 'םֶתִיִא זָא
 :יִלַאְנְו יכּוצ הָוהְי יִיְָפְל יכל ןונְנֲהְו יפדיִרְמא ןוצְרֶל ּוָהְי5

 48 25 דיִרֹמו, ק:קצ דַרַמּו ץe! דדורו | 49 * 25 יִאיִצֹומּו | ל 16 6 יביאמ
5o = 25 invers; fit!םיִסָמַח |  AN; trsp accent | © cf ad 44 || 4 2S 

a119, 5 * קזק םֶלּוק | * קו 5 'לו || < זק םִיַּב,  Psִּךֶמָשְל םִיּנַּב הוה |  
 םּוהְתְּב | 7 18155 6 דע | נז גז זָפָמּו | 13 ? פק a ₪ 2 | 14 * 6 םיִרָמ |

 8 יב | < שגז*ף Dn; trsp , | 5 6 +-דיִמָּת



18,27—46 PSALMI 919 

 :ילָתַפְתִּת ׁשְקְע"םעְו יִָבְּבְתִת רָבָנימְעי
 :ליתׁשַּת יתֹוָמְר םִיָניעְד .עישות יָנְעיִע הָתֲאיִכ**
 יּכְׁשְח ּהיֶנַי "והלא  יהָוהְי ירֵג ריִאְתי הָתַאיִכי
 :רּוש"גְלד יַהלאָבּו דודג ֶרֶא בכי
 הָפּורְצ הָוהָייתַרְמֲא וכְרּד םיִמָּת לֶאָהּי

 :ֹוְב "םיִסּוחַה ולָכְל" אוה ןנָמי
 :ּוניֵהלֲא "יִתְלּוז רּוצ-יִמּו הָוהְי יִדעְלַּבִמ יול ימ יב

 :יפְרד םיִמַת יו = ליַח ינרואַמה לֶאָה
 :יִנדיִמַעי יֵתֹמּב לעְו תוכיאְּכ יִלְנַר הָנַׁשְמּי
 :יִתעורָז 'הָטּוחְנ-תֶשָק יהָתַחְגְו הָמְחְלִמל יִדָי דָמַלְמ5
 :לנבְרת יךְתָנְנעֶו "יִנְָעְִת ימיו" יעשו ןגס לתת
 :יִלְסְרק ּודַעָמ אָלְו יִתְחִת ידע ביִחְרַתְז
 :םֶתולַּכְדדַע בּוׁשָאדאָלְו םָגיִשאְו יִבִיוָא ףוּדרְרֶא
 ;יִלַָ תַחֶּת לפי יםוק לְכיי-אלְו םֶצָחְמָאé'פ
 :יִתְחַּת יִמְק עיֶרְכַּת הָמֲחְלַמל ליח יֵנרְַאְתוס

 :יםתיִמְצַא יֵאְנשִמצ ףרָע יל הָּתַתנ יביאו
 :םָנָע אָלְו הָוהְילְע /עישומ ןיִאְו ּועְנׁש
 :יםקירא תוצוח טיִטְּכ יֵחּוָר-ינּפדלע רפְעַּכ" םִקָתְׁשֲאְו

 *םע יֵביָרַמ נמלת
 :יִנּוְְבַעַי יִּתְעְדָידאְל םע םִיוּג שארל יִנָמיִשּת
 :יל"'ושחכו רָכַנוַנְּב יִל ּועָמָשַי ןַזִא יעמשל6
 :'םָהיִתוַרְגְסִמִמ ירחי לבי רָכָנ"ונּב6
 27 * 25 רָבתת; 1 רָּבגחֶת רוּבְג םעו | ל 5 'לָּפְתּת | 28 = 25 55 ל נעו
 םיִמָר-לע, 6 6 25% םיִמָר יֵניְֲו | 29 = 61 ריִאָת 6 25 vel הוהי; ויק , | * 5
 הָוהיו | 30 ** קזפ 1 רֶדָּנ ץרָא cf 256 60200696 (= v7) | 3ז *? צט
 nonn exc | *-* 17 םיִסֹוחַל | 32 * 1 6 25 לֶא | ל 25 יֵדֲעְלַּבִמ | 33 * 25 יִזּעָמ |

(cf 565 Hie),1 6 2568 116 תַמָּב | 35 * 25 115 תַחָנְו c25 רֶתַיַו | 34  b 
Pt ]-6 25 ||6 6 יִעָשְי 56 שי ]5 MSS6 (00ט (הָּתַתָנ) | ל >25%5 | 36 *  

 < 25 25520 ףתנעו 608 ףתונע (ח6ופ(6)ו0), קזקצ ְתָרוע vel( ךֶתַנצ) ₪
 יִנָסַכִּת | 4 0 יָנֵרֹות איה, 5 6 6 חַצָנָל | 38 25 םֶדיִמְשַאְו | 39 * 25 + םֶלַכַאְו|
 b-b 25 ןומוקו | 5 25 "ַ = 36 | 40 25* ינרזתו | 4ז = 25 'ִצַאְו 'ִמ 116 יִצַת
 (2555 'ִצַתְו) frt recte; frt vb ante יאנשמ exc | 42 1 6 5 לָא | 43 2

 ץֶרָא-רפעַּכ (259% = קs); קזל 1 בֹחְר רַפַעַּכ | * 1 6 8 םּקְדַא | 44
ante45 *5 עומשל 25 0  || trspִתַו | ל 25 מע, 6% 25% םיֵמע; ₪ 49% ו ' 

 a habet | * 25 כי, קזט 1 ּוׁשֲחָּכִי | 46 * 6 ולב קז יל ּולְבַי 61 יש ּולְבי|
 ל 28 ּורָגְתִיְו; קז ּודְרָחַי | * 58 םֶהיִתּולְסִמִמ



 918 םילהת 19,526

 :ינּותעבְי לַעיַלְב יִלֲחַנְו 'תָנַמייַלְבֲח יֵנּופְפַא5ֿ
 :ת ומ ישְקומ יִנּומְּרְק יִנֹובְבְס לואָש יֵלְבֲח

 ענְשַא יהלֲא-לֶאְו ּהָוהְי אָרקָאו יל רצְבל

 :ול]  :וינזָאְב אֿבת וירינפַל יתְעְוׁשֹו ילוק ולְכיַהַמ 'עמשי
 הָרֲחיִּב ושעָּגְתִיַו ּוזְגְרי ייִרָה ידְסומּ ץֶרָאָהו שעְרִתַ ישַעְנָתַול
 :ּונְמִמ ּוָרעֶּב יח לבא ויֵפַמ-ׁשֲאְו :פַאְּבוְְׁשִע הָלָעְ
 :וילנְר תַחֶּת לָפרע דָריַו םִיַמְׁש טיַו יט
 :חּוריִפְנּכְלַע אל  ףעיו .בּורְכלַע בכי
 :'םיִקָחְש 'יבָע םימיתַכָשָח "תּכִס ויִתוביִבְס ּורָתְס"ְךָשחיתָשְי >
 :שָא"רַלַחְגְו רָב רבע ויֵבְעי גג הגמ
 :ישָאדילחנו דרבי ולק ןַתַי ןויִלָעְו הָוהְיו םימָשַּב יםַעְרויצ
 = יסָמָהְיַו "ב4 םיִקְרְב" םציפינ "ויִצָח חַלׁשיוי5
 לב תֹוָדָחֹומ 'ּולָנִיַנ יםִיַמ יקיִפַאו ואָרְיַר

 פא ָתּור תמש הָנהְי 'ִָתְרַעְּגִמ
 :םִיָּבַר םִיָמִמ יִנָשְמִי .יִנָחְקִי םֹורָּמִמ חָלְׁשִייל
 :יִנָמַמ ּוצָמָאיִּב ייֵאָנְׂשִמּו זֶע יָבְיֲאַמ נלי
 :יִל 0 הָוהְיְיַהְיַו יָדיֵא םֹיְב נמק

 ורומ ריִפָא ir תקחו ל ריפפשמ"לכ כ
 :יגֹועמ ַמַּתְׁשִאָו מע םיִמָת יִהָאְוי
 :ויָניע דָגָנְל ידי רֶבְּכ :יקְדְצְכ יל הָנהְי"בַׁשנוי5

 :םַָּתְּת םיִמָת רבֶגםע רַפַחְתִּת ריפה
 5 1c* 25 יֵרְּבַׁשִמ | ל 256 םִיָמ | < 25 56 | | 6 25 יֵנְּבַס | 7 * 25 עמשינ |

Nl);םיִמָשה תודסומ | 11 10155 25  b-b 2S5 61 6( 25 | 8 250 שעגהיַו |  
 | 4 | 12 * 58 nw) | *® crrp | 5 > 25 | 5 תוּכְס: 1 41 || * 25 תרשח |

Hie Da) | 14 * 513 = 25 יֵלֲתַנ ּורָעָּב; ₪ 61 ויבע (6  | cf AZ1 ₪ יִבַע  = 
 sine ] | ל ,nonn MSS 6 WD 5 : שמ 1 << 816 6 25 || 15 * 25 Dyn || <-ל 5

aorparnv) cf Ps 144,6 | © 259 De] |קֶרָּכ, ו קֶָרָּב קרְביו 6 255 (אס\ ףטדקסוע6ע  

 16 2 25 םִי / 5 25 sine ] | 5 25 תַרָעַגּב | % 25 ופַא | 18 * 656 Hie יביאמ |
 ל ו >28 | 19 ל > 25 | 20 = 16 25 יִתֹא בָחְרַמַל אַציַו | 5 יִתְקְדְִּ
 id 25 | * 25%! ס65₪ (דבָּכ) 1 4 cf 25 | 23 = 25 הָּפֶמַמ רּוסָא, %%

frt add.יִנָמ () רּוסָּת; 1 קזפ 4 | 24 25 תֹוטפ הָרַמַּתַׁשָאְו | 26 5 רוב  



17 ,4 PSALM! 917 

 :םיִרָׁשיִמ הָניזֲחּת ףיניע אָצְו יֵטּפְׁשִמ יִנָפְלֶמְ
 ייתמז אַצָמּת-לַב יִנּתפַרצ הָלֵיַלְתְדקֿפויֵּבל ְתְנַתַֿב
 יִּתְרַמָׁש ינא ְּךיִתַפש רַבְדְּב םֶדֶא תֹוָלעַפלּ :ליפדרבעיזלּב
 :יָמֲעַפ וטֹומנ-לּב ךיִתולגִעַמְּב ירוׁשא ּךַמְת5 :ץיִרַּפ תֹוֲחְרֲא

 :יִתָרְמַא עֶמׁש יל ךְְזָאטַה = לָא יֵנְגעַת"יֵכ ְךיֶתאָרָק"יגַא5ֿ
 :ְּניִמיִּב םיִמָמֹוְקְתִּמַמ 'םיִסוח עישומ יִרְסִח יהָלְפַהל
 :יִנריִּתְסִת יִפְנָכ לֵצְּב ןיעדתב ןושיאְּכ יִנְרְמְש
 :יִלָע ּופיָקי שָפָּב יִבְיְא ינו ּוז םיִעָשְר ינְִמ
 :תּואְנְב ּוָרְבַּד ומיֿפ ּוָרנָס ומָבְלָחיפ
 ץֶרֲאְּב תוטְנָל ּותיִׁשָי םָהיֵגיֵע 'ינּובבְס הָּתַע יּונְרָשָאיי
 :םיִרָּתְסִמְּב בָשי ריֿפְכָכְו ףרטל ףוסְכְי הָיִראְּב וימי

 פרח עְׁשְרמיִׁשְפ מל ּהֲעיִרְה ינַפ המק הוהְי המק
 יםייחב םֶקָלָח ךֶלֶחַמ םיִּתָמִמ הָוהְווְךדָי םיִתְמְמי+

 :םָהיֵלוְְל םתָי ּוחיִּגַהְו םיָנב ועְּבָשְי םֶנֶמּב 'אָּלמְּת 'ְניִפְצּו
 ְתְנּוִמְּת ץיִקָהְּב הָעְּבְשֶא ּףינְפ הֶזְחֶא קֶרְָּב ינאי

 הָריִׁשַה יִרְבַד"תֶא הוהיִלורָבּד רֶׁשֲא ךֶנְנל הוהְי דָבעְל חצנְמְלי 8
 רמאיו> :לּואָש דימו ויָביֵאדלַּכ ףפמ ותוא הָוהְידליִצַה וםוָיְּב תאְּזַה

 :"יקְזַח הָנהי ףְמָחְרֶא
 ָבדהַסָחֶא ירּוצ יא ."יַטְלַפִמּו יִתְדוְצִמּו יִעָלַס והנה

 :ייבנְׂשִמ יעשו ןֶרְקְ יִּגנַמ
 :עָשּוא יִבְיְאְְִמּו הָוהְי אָרְקִא לָלֲהְמּ

2 6 oi 016000)ן pov | 3 *1 6 GAZ Hie 8 ‘nt vel יִתַמְז 6 trsp accent| 
  velְךיָתֹוְצִמ  |  prb crrp, 1יִּתְרַמָשְנ  prb crrp || 4 > trsp + cf 25 18,12, vel 1ל
tale quid | 5 ft 1 ioִתִּמ vel ירושא ְּךַמִּת | 7 * mlt 5 אַלְפַה | < 6 

7006 eAmitovrag \6ח 66 || Io prps ֹומָּבִל בָלֲח | דד 5 mit MSS ונירׁשַא IMS 

  Hie(יֶנּורְׁשֲא)  5 laudaverunt meינודשא)  6% KBaAdvreg pe (aramינורשא,

tncedentes adversum me (id); prps ‘NW. | * KGS Hie 1666 יִנּובָבְסה 0 

et mlt MSS 6 ּונּובְבְס | 12 6 vnéAaBov ue = ‘JID; prps וניִמְד cv 11 conjg | 

I3 prb 6 v 14 conjg || 14 ** crrp; pro Dnhn*—* (Var (םיִתָמַמ 6 6 
Ex8pdv )[ vekpdv = ‘NBH) et aro SAiywv (sic GPE) $ A 676 TeovnkoTwv 

bis (= DnB), Hie a vi7is ... gui mortui sunt; pro םֶקְלָח 6S םֶקְלַח | ל ₪ 

 |  | Ps 18, 1 compl MSS 6 25 22,1 31ו" 0 ְּךְנּופְצּו | < 65 אֵלֲמְּ

 ? ? dl (vel dlל ||  sed fit dl(קצקפ ףִמְמרַא) | 3 * 5 25-4 יל 25 > =
  cf 5יִנָעְשת םָמָחַמ יס  et insמ



 916 םילהת זו

 דְוְרְל רומָזִמ 5
 יש רֵהְּב ss ו רני הָוהְ

 " נעל לע לביא

 :וברק-לע אָשְבִאָל הָּפְֶחְו הָעְר ּוהעַרל השל
 דָבַכְי הָוהְי יִאְרְתֶאְו יסָאָמִנ ויֵיֵעְּבו הָזְבנּ

 שב ןְתְניאָלוֹוָפְסַּכי :רֶמְי אָלְו 'עְרֶהְל עֶּבְׁשִ
 תָקָל אל יָקְנ-לֲע דַחְְׂו
 :םלועְל טומי אל הָלֶא הׂשְע

 דול םָּתְכַמי 6
 לב יִתְבֹוט הָּתֶא 'יָנֹדֲא הָוהיִל יִּתְרַמָא* ָּדַב יִתיִסָחְדיִּ לא יִנרמש

 וברי :יםָבייצְֲחִלְכ ניאו הָמה ץֶרְָב"רׁשֲא םישודקלי ייל
 ּרֶהָמ רֵחַאי םְתֹובֲצַע

 :יָתְָׂש"לַע םֶתֹומְׁש-תֶא אׂשֲא-לבּו .םָהִמ םֶהיְֵּסִנ ְךיֶַאלַּב
 :יִלְִּג ךיפות הָּתַא יֶסֹוכְו יָקְלָחיתָנְמ היה

 :יִלָע הָרּפְׁש תלַחַניףא םיִמיֵעַָּב יל"ּלֲפָנ םִלְבֲח
 :יָתֹוְלַכ יִנָּרְפִו תֹולילףַא יִנָצָעְו רשא הָוהְי תֶא ְךֹרְבַאז
 :טומָאלַּב יֵניִמיֵמ יִּכ דיָמְת יִּדנָנְל הָנהְי יִתיּוש5

 ַטָבָל ןָכשי יִרָשְב"ִא יב לגו בל יחַמְׁש ובל

 :תחָש תואר ףיליסח ןתַתאל לשל ישְפנ בעתו
 ְָנְפתֶא תּוחְמָש עּבֶש םייח חרא יִנֲעיִדֹוְתי

 :חַּצָג ָךְניִמיִּב תֹוָמֲעָ
 :הָמְרִמ יֵתְפִש דְורְל הָּלַפַּתי 7

 אב יִתָלְפְ הָניזַאה יתָנַר הָביִׁשְקַה קְדָבּו הוהְי העַמְׁש
Psrs,1° טס MSS יִלָהאְּב | * 46155 63 Hie מ: ו 3 frt 1 subst| 

4° 6 rovnpevduevos = YD vel sim; prb recte || ל 6 r@ rAnciov 00100 = 

 ל ינדא |  vel AD ut recte 6S Hieיִתְרַמָא  | Ps 16, 2 * nonn MSS(עַרָהְלְ 5
vel הוהיל 8% dl | © 5 Hie 6 xox sine fe, prps * ;ףיִרעֶלֵּב לֵב cf ad v3 | 

3°9MSS ירידא sine \ | Pv 3 crrp; G6 roig dyioig 0%6ד &v Tl yl abrod 

600000006 rdvra rtd BeAhuata 00700 év avroic = YN WN םישודקל 

 םב ֹוצַפָח לכ רידֲאָה המה; קצקפ קזס ךילע"לב e:ץ3 רֶׁשֲא םיִׁשֹדְק"לָּכ לעילְּב
 ..:םיִרָחַא .  rrp; prpsמז | = pםֶב ּוצַפֲח םָלָּכ םיִרּדַאְו הָמַה ּורֲחָּב | 4 * 56 וברי

al ורימה | 5 prbl מות al ףיסות | 6 5 יִתְלַחְ | 9 * 155 חַמַשַי | ל יִדֵבְּכ 

66 7,6 | ro = TOD, Q, mlt MSS Vrs ְףְדיִסֲח | זז 6 yb | עפ ל 1 6 

 . uov, A Hie PTYסואסוססטעמ6
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 קָקְזִמ 'ץֶרָאָל ליִלֲעּבי ףּורְצ ףסּכ תוְרהַט תוְרָמַא ּהָוהְי יתֹוָרְמָאד
 ביִבְס :'םלועְל וז רודן יּונְרצִת םֶרְמְשּת הוהְי-הָּתַא :םיָתָעְבַש
 :םֶדֶּפ ינָב תל םֶרְּ ןּוכְלַהְת םיִעָשְר
 :דֶודל רֹוִמזִמ חצנמל! 13

 ממ ְךינְפ"תֶא ריּתְמַת הָנָא-רע תְַג ינֲחכְׁשִת הָוהְי הָנָאידע*
 יםָמּוי יָבָבְלִּב ןוגְנ .ׁשְפַנְּב יתוצע תיִשֶא הָנָא-רע
 :יִלָע יִבְוֶא םּוְרָי הָנָא-ֲע

 :'תָוָמַה ןׁשיִאןַפ יניע הָריִאָה יִהְלֶא הָיהְי יִנֵגֲע הָטיִּבַהּ
 טמא יִּכ ּוליִגָי יֵרְצ ויָתְלכְי יִבְיִא רֶמאי

 ְֵתְעּוׁשיִּב יּבל לג יִּתְחַטְב ָךֶּסַחְּבוינַאוֿ
 :יָלְע לָמָנ יִּכ הָוהיִל הָריִשֶא
 דְנָל חצנְמלי 4

 םיִהְלֶא ןיא בלב לָבָנ רַמֶא
 :בֹומ"הׂשְע ןיִא יהָליִלַ ּוביִעְתְהי ּותיִחָשָה
 םֶדא"יִנְּבלע ףיִקְשה םימָׁשִמ הנה
 ו שרד ליֶכָשַמ שיחה תואר

 דהא פג ןיא
 :"ּואָרְק אֶל הוה. יםָחָכ ּולָבֲא מע יֶלְכֲא ןֶוא יֵלֲעְמ" ָּכ ועדי אלה+
 :לקידצ רודְּבי םיִהלֵאיְּכ ידַחַפ ּודֲחּפובַׁש

 :'והסָחמ הוה יִּכ ׁשיָבְת ינע-תצע5
 מע תּוְָׁש הָוהְי בּושְּב לָאֹבְשִי תעּושְו ןויצמ תי
 :לֶאָרְׂשִי חָמְׂשִי בקעי ל

 7 * prb crrp; prps Yin || 8 * pc MSS 6 Hie 5* || אֲמַרוVar” ni ּונְרמשִ |
 ל 11MSS ּונָרְצִּת, 8 sera עא | 6 םלֹועְלּו; קז ביבס םלועל וז pps :ללוז
 ביִבָּסִמ | 9 1 תּולְז; 6 érolvwpndag Sexta éEouBevndag = תלו; קזס םרכ
 pc MSS םּורָּב ; pro תלז םרכ E8%' אט ZoAaw(8) = 'ז םֶרָּכ | ק5 13, 3 קט ]
 תובָצַע | ל 6 5 ג הלל, n ft recte | 4 = prps(מ הָנׁשיֵא | 6 6+ kai עט
 דע évéuari אטק(סט rod טשוטדסט 61 7,18 | Ps 14, 1° 53,2 o}y ּוביִעְתַהְו |

 2 53,3 םיִהלֶא | 3 * 534 גָס | ל 115 ן חֶלֶאַנ | 4 * 41155 65 116 6 ּועְדָי |
 ל < 53,5 | == prps םחל לוכָא vel םזחל לוכא vel הוהי םחל ולכא | 5 5

cv 6 conjg|53,6 ר  b>םיִהלֶא | < קז ּואַרְי | 5 * 6 6 53,6 + דַחַּפ הָיָהְאל ||  
 6 ** 6 הָתַשיִבַה ךנח תֹומצע; קצת שיבה יִנֲע תַצַעַמ | * 6 םיִהְלֶא

 םֶסָאִמ | 7 7 תֹועְׁשי קל
280% 

 כ<



 914 םילהת 126—10,13

 :ְׁשְרָדִת אל ּוּבַלַּב רָמָא םיִהלֲאעְׁשְר ץַאַנו הָמ"לַעו
 + - יִּדְדיַּב תַתָל יִּבַת וסַעַכְו לַמָפ הָּתַאִּכ הָתאְרצ

 :ירזוע תייָהיהָּתַא "'םותי "הכל בֶלִעַי לע

 :יאָצְמת-לב קְשרִ"ישוררת יעלו עַשְר עוֶרז רבשיי ש
 :ּצְרַאְמ םיוג ּוָרְבֲא דעו םליע ףְלְמ הָוהְיי

 :ְנְזָא ביִשְקִמ 'םָּכל ןיכְמ" הָוהְ ְתְעַמָׁש יםיִוָבָע תואַּתז (ת)
 :ץֶרָאָהְִמ שונָא ץֶרָעְל דֹוע ףיסוידלב ו םּותָי טֶּפָשְלי

 רול יִחּצְנְמְלי 1
 :רופצ 'םֶכְרַה 'ודונ יִשְפנָ ָּרְמאָת יא יִתיִסְחי הֶוהיב
 רָתְי-לע םצֲח ּונְנְּּכ תֶשָק ןּוכְרדִי םיִעְׁשְרָה הגה יֵכ

 :בֶליִרְׁשיְל לפא-ֹומְּב תוָריִל
 :לֶעּפ"המ קיוצ ןּוִסָרֲהְי תֹותׁשַה יִּכ

 ואָחַכ םיִמָשּב הָוהְי ֹוׁשְדָק לכיַהְּבו הָוהְיצ
 :םֶדֲא יִנְּב ּונָחְבִ ויִפַעְפַע חַי ויני

 :וׁשְפַנ הָאְנַׂש סָמֲח בֵהֹאָו יעְׁשָרְו ןָחְבי קידצ הָוהְי
éתָנְמ תֹוֿפְעְלַז ַחּוָרְו 'תיִרְפְנְו שא יםיִחֿפ םיַעָׁשְר-לע רֵטְמי 
 :םסוכ|  :ֹומיִנְפ ּוקָחְי רֶׁשֵי בָהֶא תוקְדַצ הָוהְי קיצי

 דול רמז תיניִמׁשַה-לע חצנמלי ל
 :םָרֶא ינְּבִמ םיִּומָא 'ופפייִכ .ידיִסָח רֶמָגְִכ הָוהְי הָעיִשוהי
 :ּורּברְי בָָו בֶלְּב תֹוָקלַח תַפְׂש ּוהֲעֹותֶא שיא ּורּבדְי אָוָש
 :תולדְג תֶרַָּרִמ ןושל תוָקְלֲח יִתָפְׂש"לְּכ הָוהְי תֶרְכיּ
 ּונָל ןורֲא יֵמ ּונָמא ּוניִתְפֶש ריֵּבְנג ּנׂשְלְלוּורְמָא רש
 הָוהְי רמאי םּוקֶא הָתַע םיִנֹויְבֲא תֶקְנָאְמ םיִינֲע רשמי

 יול ַחיִפָי עשב תיִשֶא
prps DIn’| 6 a conjg;8 ףךידיּכ | 5 ₪ 85 4  compl MSSל  | frt dl14 *  

prpsׁשֶרְִּ | < - Var Qל  | trsp , 6 6 Hie1 דרזע || 15 *  frt a et 2 trsp | * frt 
 NI 6( 5 | 16 גס\155 6 םֶלּועְל | 17 * 23155 םיִיָנַע | ל 6 ד 0
 rfc א000106 atrwv; prb subst 196% | 18 ₪4 dl | Ps זז, ז * 6 + רומְזִמ |

 PK 371), 0 et compl MSS Vrs יִדּונ | < Vrs 1מָּכ רַה + ָּכ םיִרָה | 2 6 6\מ =

Dn | 4 695 > + 66 Tov révnra, 65199 Lond 59 +- 66 rhv oikouuévnv, frt 
 ו דֶלָחְל | 5 =" 1: 6 עֶׁשְרְו קידצ ןַחבי | 6 * 2 602060, 1 םַַּפ 61 יַמֲחַּפ
 6 שֶא conjg | 5 ft dl, cf Gn 19,24 | Ps 12, 2 * prps דָסֶח | * pps וספא;

YA@ocav fudv = 55/6 דש  | compl MSS bX, 6 rpécּוצָּפ | 3  pc MSS 
prps וננשל sine ל | 6 75 6 roappnoiddoual €v 00760, 2 cupaveg, 2 6; 

pול עיפזא. פקז 
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 :םֶלָנַר הָדָּכְלִנ ּונָמַט ּוז-תַשְרִּב  ושע תַחָשַּב םִיונ ּועְבטיֿפ (ט)
 :הָל ןינְגַה עֶׁשְר שקו יפּכ לַעָפְּב הׂש טַּפׁשִמ הָוהְי ו עוול

 :יםיִהלֲא יֵחַכְׁש םלוג- לכ יהואש םיִעָשְר ּובּוׁשִיַ (י)

 ;ידעָל דבאת יםיגנע תוקת ןְיְבָא חכו חצָנָל אל יי ס
 :ְינְפ-לע םיוג ּוטְפָשְו ׁשֹוָנָא זָעְולַא הֶוהְי הָמּוקי
 :הֶלָפ הָמַה שוְנָא 'םיוג ּועְרִי םֶהָל יהְרֹומוהְוהְי הָתיִשי

 :הָרָעַּב תותַעָל 'םיִלְעַּת .'קיחְרְּב דָמָעְת הָוהְי הָמָליי 10 ל
 :'ּובָשָח ּוז תֹומזמְּבווׂשְפָּתִי יִנָע קלי עָשְר תָנאְגְבִ
 'ִךְרּב 'עצבּו ושָּפנ תואת'לע עשר ללה

 :ויָתומְזְמלָּכ םיהלא ןיִא ׁשֶרָדיהלַּב ופָא 'ּהַבְנֶּכ עׁשְריצ :'הָוהְי  ץאנ
 ודְָּגִמ ךימְּפְׁשִמ םֹוָרָמ תֶעד לֶבְּבויולְרְ יױליחיפ

 טּוָמָא-לַּב וּבִלּב רַמֲא5 ּ:םֶהָּב יפי ריר"

 :עֶרְב"אְל רֶׁשֲא רו רד
 :ןואו למַע ונושְל תחְּת 'ִּךִתְו 'תּוָמְרַמּו אָלְמ' ּוהיַּפויהָלֲאז (פ)

 'הָבְלחְל ויני יֵקְנ 'ְֹרֲהִי םיִרְתְסמַּב יםירעָח בראמְּבו בש
 נצ

 גייל רוע - יהו
 :יחַצְנְָל הָאָר"לּב ויָנפ ריִּתְסַה לֶא חבש ובְלְּב רָמֶאיי

 :יםיִיְנֲע חֵּכְׁשִת-לַא רי אָשֶנ 'לא הוהְי הָמּוקיי ק)
 שקונ | 18 < 01 ץס  | "1c Vrsכז םָּתְׁשְרְּב | ז7 ** קזקפ ויּפְבְּב ** 16

exc | ל stich exc;?v 21 huc trsp | rg * א DJy, 0 Dַעַנֵײ | 5 ₪ al | 
 וס  )141,3( | * 8% 41 | Ps ro, 1° Psגז * 9155 אָרּומ; 658 הָרֹומ; הרש

6 6 et 41155 6 5 9 conig || * 6 pin | > 1 םַלעְתּתְל | 2 tl ושְּפִתִי | 
 + ל ₪1 בָׁשָח | 3 * 65 לַלֶה | ל 1 עצב ושָפַ ותא | < 63 ךרב | 5 פק

  frtולָחָי  | 5 *pc MSS 5ּהָבֹנְּב  4—Io crrp | 5 compl MSS*צ 4 | 6 6

  ante v7ישא; 6 רשֲא  alַתיִלְצִי | 5 8 וכך, 0 ויָכָּרְּד | 6 5 בשא, |
habet | 7 = ft al | *-ל prps תומרמ :אלַמ | 5 Var jn] | 8 * prps 

 גרַהל | < פז ףֶליַחְל ; 1 6 6 (ז6ע ח6שמדט) 38 הָכלִח ג  | * 6 Hieחַצְר (דצרלל
 |  frt dlל-ל ||  cf 37,32 (6 droBAérovawv) || g * frt dlּויָּפְצִי  || % prpsזס  cfךלח

 - cf AZ 000066 Hie ef conהָּכַדו  velהָכְדְו  * Kּוּתְׁשְרְב ץe וכָשְמְּב 41 | זס 5
fractus, Q ִהָּכְד 6 2 cf 6 ה 0016צ |] b 6 év TW 0070 kKarakupied- 

 ||  dittogrם(י)א  cf8, velהָכֹלח  aומְצֲעְּב | * קזס םיִאָּכ ליַח; 1 םיִאָכלח = 001

rr fit post לֶא trsp || 12 > 6 ;א prps ,ד (= הָשּפ) אָשְּת לַא | * א םיִֵנֲע 
Q DlJy; prb vb exc. 

Biblia. 58® 

ekּתְשְב : 



 912 םילהת 5

 ְיָררוצ ןעמל זע ּתְדְְי םיקְנְו וםיִללוְע יִּפַמ
 :הָּתְנָנוּכ] :םָקנְתַמּו ביוא תיֵּבְׁשַהְל

 רֶׁשֲא םיִבָכוכְו חֶרָי ְּךיֵתֹעְִּצָא השעמ ְּךיִמָׁש הָאְרָאיכּ
 :ּונָדקְפִת יִּכ םֶרָאְןְּו ּונְרְכְנִתִיִכ שוגָאדהַמי

 :ּוהְרְטַעִּת רֶדָהְו דֹובָכְו .םיִהלֶאְמ טַעָמ ּוהַרְסַחְתו
 :ויִלְגְְִתִחְת הָּתִׁש ל5  יָָי ישעָמְּב ּוהָליִשְמָתִ
 :יִדָש תומַהּב םנְו םֶכּכ םיִפְלַאְו הגל
 :םיִמָי תוחְרֶא רַב םָיַה יְדּו םימָש רפי

 :ץֶרָאָקְלָּכִּב מש ריָראזהָמ ּוניגדַא הָוהְיי
 :דָודְל רָֹמְזִמ 37 תּומ"לעי חֶצְנְמְלּי 9
 :ְיִתואְלְּפִַלְּכ הָרְפְסַא יבַלְלְכְּב הָוהְי הָדּואי (א

 :ןוילָע מש הָרְמזא ְּךָב הָצְלָעֲאְו הָחְמְׂשֲאּ
 :ךיְנָפמ ּודְבאְָו וְְשָכִי .רוחֶא יִבְווֶאדבּושְּבי (ב)

 :קֶדָצ טפוש אָסְכָל ּתְבָשְי .יִניִדְו יִטּפָשִמ תיִטְעְיִכ
 :דָעְו םֶלּועְל ָתיִחְמ םָמָׁש עָשְר ּתְרְּבִא םווָ ָתְרַעְּנ5
 ֹםָרְִז דָבא יִתְׁשָתְנ 'םיִרָעְו חְַנָל יתֹובָרָח ומתו בלואָהז

 :ואְסְּכ טּפְׁשִמל ןָנוּכ בש םֹועְל הָוהְיְ * :יהֶמַה ה
 :םיִרָשיִמְּב יםימֲאל ןיִדָי קָדָצְּב לבַתדטְפְשְי אּוהְופ

 :הָרָאַּב תּתַעָל בָנָשִמ דל בָגֶשִמ הָוהְ יַהיַויי 0
 :הָוהְי ךישרד ּתְבַעאָל יִּכ .ךֶמְש יעד ב ּוָחְטְבְִוי

 :ויתולילע םימעב ּודיִגַה ןויצ בשי הָוהְיְל ורמי 0

 :םיינע תֶקעְצ חַכָשִהאְל רֶכָז םָתֹוא םיִמָּד שרד
 :תֶוָמ"יַרעְׁשִמ ימָמֹוְרְמ 'יִאְנָשִמ יִיָנַע הֶאְרו הָוהְי ייִנְָּנָחי (ח

 :ְָתְוׁשיִּב הָליִנָא ןויצזתב יִרעָשְּב ךיתְלַהְּתלְּכ הָרְפסַא ןעֶמְליפ
 4 Or 66 ישעמ || 7 mlt MSS הָשַעַמְּב | 8 7MSS: הנאצ || g Hie םיִמ |
 Ps g, 1° sim X Hie; mlt MSS ןבל תומלע, EBp® aAuwe Bev, 6 brép‘ ד

ft dl; stichןבל תּומְלע (לע) | 6  AOןבל *תומלעדלע,  = kpugiwv Tod uiod 

prps DW || > complל  || prb exc | 7 3 6MSS et 6$ nian, ‘EBp® apBwe 
 MSS Wd) | 5 totus vs crrp; 1 fit DW :.... .חַצֶנ תֹובְרָחְל ביואָה ּומּד

ve sim vb( 74,3) || * קז ּודבָא cf Jer 25,9; Psםָלֹועְל םרכז דבא , . . . תשתנ : 
exc; trsp 5 cf 9 | 8 fit dl; al 6 vs 7 conjg | g °° 1MS 5 Db?1 | ro Var 

prpsִננ | ל  compl MSSםייִנע, 0 םיִוָבַע | 14 *  dl | 13 Kבָּנָשִמ | 1: ₪  
al c Vrsְּךֶתְלַהּת  compl MSSיממורמ || 15 1 6  c r4b conjg et dlיִאָשִנִמ,  

 ךיֶתְלַהִּת; post ןויצ זק ?.



6,9—8,2 PSALMI gr: 

 :ִיָכּב לוק הֶנהְי עמָשיכ נָא לעפל יֵנָמִמ ּורָּסי
 :חקי יִתְלַּפִּת הוהְי .יִתָּנִחִת הָוהְי עֶמָׁשיפ

 :ענָר ושְבִי ּובָש יבוא דאמ להבי ושב |
 :יגיִמְיְְְּב שכיִרְבְהדלע הָוהיִל רֶׁשרֶׁשֲא רול ןשי 7

 יגלה יפְְַָמ ינעישוה  יתיִסְח ָּךַּב יהלא הנה
 :ליִצמ ןיִאְו קרפ יִשְפִנ הָיִראָּכ ףרטְיפי

 :יפְַּב לנֲע"שְנימַא | תאָז יִתיִׂשְעדמִא יֵהלֲא הָוהְיְי
 :םָקיִר ייָררֹוצ 'הָצְלַחַאָו עב יָמְלש יְִּלַמְג" סא
 יח ץֶרֶאְל סָמְרְו גשיו יׁשְפַנּובוא יתר

 :ָתיִנצ :הָלְס ןּכְׁשִי רַפְעְלו 'יִובְכ
 למּפְשמ יילֲא הָרּועו יָררֹוצ תֹוָרְעְּב אָשּנִה ּךֿפַאְבו הָוהְי הָמּוק

 םימע ןיִ הָוהְפ .:הָבּוש םוְרְפַל ָהיֶלְעו ְָבְבסֶּת םיִּמֲאָל תדעו
 :יִלָע יִמְתְכּו יקְְצּכ הָוהְי יִנָטְפֶש

 קידצ ןגוכְתּו םיִעָשְרּועַב אָניִָמְגייפ
 :קידצ םיִהְלֶא תֹוילְכֹו תובל ןחבו
 :בלדירָשְי עישומ 'םיָהלֲא-לע נמי

 :םֹווחלְבְּב םעז לֶאְו קיִדצ טפוש םיִהְלֲא 12

 :ָהְְנכְי ְּךרָד וּתְׁשִק שוטלו ְְּּרַה בּושָי אָלְיָאי
 :לָעָּפְי םיקְלדְל ויצח | תֶוָמְדיִלָּכ ןיִכַה ולְו+

 :רקש רַלְיְו לָמָע הָרָקְו ןֶואדלָּבַחְי הָגַהי5

 לפי תַחָשְּב לפי ּוהָרַפָחִַ הָָב רבי
 :דר וסְמַח ודקהְק לע ושאר ֹוָלְמֲעּובָּׁשייל
 :ןויָלָע הָנהיִזסש הָרְמזַאְו קְִצְּכ הָוהְי הָדואי*
 :דֶודְל רֹוָמְזִמ תיִּתּגַהלַע ַחָצִנֶמְלי 8

 ץֶרָאָהלֶכְּב ְּךֶמׁש ריָּנַא-הָמ ּוניגרא הָנהְי
 :םיָמְׁשַה-לַע ףֶוָה הָנּת רשא

 זז prb dl 6 )) | Ps 7, 1 GAZO Hie ישוכ cf 25 21,218 | 3 6 קרפ ןיִא |
 5 *6 Hie יִמְלוש | * 36 הָּצֲחְלֲאְו | 6 116 יררוצ | 6 * 56 41; 1 ףלרי 6
 p! MSS) vel דרי | * 1? יִדָבְכּו | 7 * 6 יֵלֵא; ילא הרועו וש 6 גמזe אָשָנַה

incert |שש 3  trsp? | 5 6 év rpoordyuar = $ | 8 prps NW; mtr 
Hie | 14 6 % xanopévoic = 8 | 15 [ <6.]ל 630<1  | ro * prb lb: 

énhpon, Hie gut posuisti, SE gui6 6דו  Ps 8, r 65 Hie Nin} | 2 crrp; 
dedislt. 

5 gA א 



gro םילהת 5,368 

 יָהלאַג יִּכְלִמ .יֵעְנׁש לוק הָבישְקַה
 ילוק עֶמְׁשִּת יקב הוה :לַּפתֶא ךיִלַאיִ
 :'הָּפַצאְו ּףְליְּרֲעֲא רֶקּב

 עֶר ךרגָו אֵל הָּתֶא עשר ץֿפְלֲא אלו
 יגיע דֵגנִל םיִלוִה ּובְצְיְתודאְל

 בפ רָב לבת וא ילעּלְּכ ָתאנֶש
 :הָיהְיּובֲעְִי הָמְרַמּו םיִמְּדׁשיִא

 תי אֹובֲא ּףֶדְסֲח בְֵּב יֹנֲאְו
 ְדֲחֶאְיְּב ףׁשְדָק-לכיהלֶא הָוֲחַּתְׁשִא
 יִבְרּוש ןעמְל ְִּתַמְצְב יִנחְנּ הנה

 יָד יגל ירשוה
 תה םּבְרק ּהָנּוכְג ּוהיִפְּב ןיִא יי

 :ןוקיִלֲחַי םֶנּושל | םֶנֹרָג חּתְּפדרֶבְק
 םֶהיֵתֹוָצעִּמִמ | ֹולְּפַי םיִהלֲא וםָמיִׁשֲאַה יי
 ָּדְב ּורָמְדיִּכ .ומחידה םֶהיֵעְׁשּפ ברב

 ּונּנִרְי םָלעל ב יִסוָחדַלְכ ּוחְמְשְיַוי

 :ףמש יבחא . ב צלעְְו מיל סת
 :נָרְטְעַּת ןֹוצְר 'הָּנִצַּכ יהָנהְי קידצ ךְרְבִּת התא
 :דָודָל רָֹמְזמ תיִנימָשַהְלַע תֹוניִנְנְּב חָצנְמַלי 6

 :יִנָרֶּסִיְת ּךְתָמֲחַּב"לַאְ יִנָחיִכוְת ֶּפאְּבְלא הָוהְי +
 :ימצע לֲהְב יִּכ הָוהְי יִנֲאָפְר יִנֲא למ יִּכ הָנהְי יִנָגָחּ
 :יִתמ-רע הֹוהְי תַאְו רֶאָמ הָלֲהְבִ יִשָפְַ+

 סח ןעמל נעשה  ישפִנ הָצלח הוה הב
 :ְָל"הָדי יִמ לֹואָׁשִּב ְּךָרִז תָוָמּב ןיִא כ
 יִתָחְנַאְּבויּתְעגִז

 :הָסְמִא ישָרע יִּתְעְמְַּב יִתְטִמ הָלְיְלְילְכְב הָחְׂשַא
 :יָררוצ"ילְבְּב יהָקְתַע .יניע סעֶבמ הָׁשְשֲע

 4 5% fit dl הוהי et conjg רקב c ‘Bn | * prb vb exc | 5 frtdl | ל

 61 | 9 א רֶׁשֹוה 0 רשיה | ל 255 6424 ְךינָתְל | < 6454! יָּכרַּד; זמ vמ
 exc || ro 1 6 Vrs 1מיִפְּב | rr 6 Hie ברֶּכ | rz2*Iֶּךַסִּת 56 ] vel ֶּךַסֶה |

Ps 6,ּונְרַטְעְמ |  ftdl | 5 VarSףיִנָצַּב  trsp , | 13 * ft dl |  prpsל  
3 prb dl | 5 prb dl | 6 6 רכז | 7 prb vb exc | 8° Vrs יִּתְקַתְע | ל prps 

 תַמְלְבַּב.



25.2 PSALMI 909 

 :םַצְּפַנְת רצוי יִלְכִּכ רב טָבְׁשְּב םערָתפ
 :ץֶרֶא יִטָפֶש ּרָסָנַה ּוליּכָשַה םיִכָלְמ הָּתַעָוס

 ירָבדּוקָשְנייי :הָדָעְרּב ּוליֵנְו הָאְריְּב הָוהְי"תֶא וָדְבֲע
 וָּפַא טַעְמּכ רֶעְבְודיִכ ָךֶרֶד ּודְבאתְווְנָאְין
 וב יִסוָחלְּכ יִרָשַא

 :וְנְּב םולָשְבִאיְגָּפמ וחְרְבַּב דָוְדְל רֹוָמְזִמי 3
 :יָלֲע םיִמָק םיֵבר יֵרְצ ּּבְרִדהַמ הָוהְי
 :הָלָפ .'םיהלאב ול הָתָעּוׁשְי ןִא יׁשְפַנְל םיִרְמִא םיִּבַר

 :ישאר םיִרֹמּו יֵדובְּכ יֶרעַּב ןְגָמ הָוהְי הָּתַאְוי
 :הָלָמ | ּוׁשְדִק רַהְמ יגנעיו .אָרְקָא הָוהְילֶא ילו

 :יִגכְמְסִו הָוהְי יִּכ יתּוציִקַה הָנָשיִאְנ יִּתְבַכׁש ינֲאל
 :יִלָע ּותְׁש ביִבָס רֶׁשֲא םָע תֹובְבְרִמ אָריֵאדאָלי

 ייַּהְלָא ינעיִׁשוה והוהְי המּוק*

 :ְתְרַּבִׁש םיִעָשְר יש יֵחָכ יֵבְיָאְּכייתֶא תהי
 :הָלָפ ְָּתָכְרב ָךמעְלַע הָעּושיה הויל

 :דִוְדְל רֹוָמְזִמ תֹוניִנָנְּב חצנָמלי 4
 :יִתְלַפְּת עָמְשּ יִנּגִח יִלְּפְבַחְרַה רֶעְּב יקדצ יֵתְלֲאויננע יִאָרָקְב
 :הָלְס בֶזכ ושקַבִּת קיִר ןיֵבָהֲאַּת יהָמְלְכָל ירֹובְכי המידע שיִאדיִנְבּ
 ויִלָא יִאְרְְּב עפשי הָוהְי יול דיִסָח הָוהְי יהָלְפַהְדיִכ ועדי
 :הָלָמ וו םֶכְבַּכְׁשִמ-לע םֶכָבבְלְב ָּרְמֲא ואָמֲחָּת-לַאְו נר
 :הָוהְודלֶא ּוחָטבּו קָדָציַחְבז ּוחְבַז

 :"הָוהְי ףיִנָפ רוא ּונָכעיהָסֶנ בוט ּונָאְרידיִמ םיִרָמָא םיִּבַר
 :ּוּבָר םָשוריִתְו םֶגנָּד תעמ יִּבִלְב הָחְמַש הָּתַתָנ
 יַטְבְל ךָרָבָל הָוהְי הָתִאדיִכ ןְׁשיִאְו הָבנְׁשִא רֶּדְחַי םָלׁשְּב
 :יורי : 5 -

 :יִנָביִשוִּ] :דְוָדְל רֹוָמְזַמ תֹוליִחְַה-לֶא ַחֶצְנְמְלי 5

 יִגיִנַה הָניִב | הָוהְיהְניִזַאַה יֵרָמַא
9 6 Hie 3 םֶעְרִּת | זס IMS 6 שדלָּכ' | rr IMS 6-4-1ל cf Hie, sed fit 

dl 2ולינו | ד °° apud Hie rescu dar; 6 dpditacee raideiag ( adorate pure | 

Ps 3,3 *<65; 5 אא | ל 6+ abrod 5 tuo | 4 frt dl | 8 °° ₪ add | ל fit 
41 | Ps 4,2 6 ,יִנֵנֲע | 3 7* 6 הָמָל בָל יֵדְבָּכ A )4סg0 (ןגסט Hie כל יֵָּבִכִנ' | 
 ; cf 3122 | 5 68 < [ | 7 * pro Njיל ּודְסַח  |  prb 1אָלְּפַה  MSSוזו * 4
6 éanuewden (הָסְנ) | > 5% 6 8 conjg || 9 7* 5 dl חטבל vel ;דדבל MS 

 תלֲחַנ.  AE Hieא\ףקסצ0ןוסטסמ 6 Thc ,6דְַּבְל | שפ 5,ד
Biblia 58A 



 זז .םילהת

 םיִעָשְר תצעב ףלֶה אלורָׁשֲא שיִאָה יִרשֶאי 1
 :בָשָי אָל םיִצָל בשּומְבּו דָמָע אל םיִאָטְח ֶרדְבּ
 :הָליָלְו םָמֹי הּנְהי ותְרוְְבּו .עְּפַח הוהְי תְרּותְּב םֶאויָכ
 םִיָמ יֵגְלַּפ-לע לּוָתָש ץֶעְ היָהְו
 לוּבִי-אְל ּוהָלעְו וּתְעְּב ןתַי ו וירפ רשא
 ַחיֵלְצַי הֵׂשְעירְׁשֲא לָבְ

 ייִעָשְַה ןכ"אל*
 :'ַחּוְ ּונְִָּת"רֶׁשֲא ץפפ"סא יכ
 :םיִקיִּדַצ תֶדְעּב םיִאָטַחְו טּפְׁשּמַּב םיִעָשְר ּומֲקְיאָלְבלעפ
 :"דבאת םיִעָשְר ְךֶרָדְו םיקיּדצ יּדָרָב הָוהְי עדוידיכ<
 :קיִרֹוגְהִי םיִמָאְלּו םיזג ּושְנָר הַמָלי 2

 דָחְי'ּודְסּונ םינזּורְו ץרא-יכלמ וובְצִיְתִי
 :וחיִׁשְמ-לֲעֶר הוהְי-לֲי

 :ומיתבע ּונָמִמ הָכיִלְׁשַנְו .ומיִתורְסּומדתֶא הָקְּתנג
 :ֹומָל"נעְלִי יָנַֹא קָחָשַי םִיָמׁשִּב בשוי+

 :ֹומְלַהבְי ֹונורֲחְבּו ָֹּפַאְב ּומיָלֲא ךֵּבְַי זַא
 :'יׁשְדְקרַה ןויפדלע | יכלַמ יִּתְכָסְני יאו

 יהוהְי קח לא הָרְּפסַאל
 :ףיִּתְדלְו םַָה ינֲא | הָּתֵא יָנְּב 'ילַא רֲֿא
 :יץֶרָאיפְפַא ְךְתנֲחֲאוי ףֶתְלחְנ םיוָנ הָנּתֶאְו יֵּנמִמ לֵאְׁשי5

 Ps r, r mtr incert | 2 prps תַאְרִיִּב | 3 < Jer 178 | 4 * 53 אל | * 6
 + ץֶרָאָה יֵנְּפִמ | 6 * 4 41 | * ן?דָּבַאַי | Ps 2, 1 קצקפ ּומָהָי | 2 * קצקפ ּוצעִיִתִי

 cf 83,4 | ל prps ודעונ || << fit add | 3 Or ּונָּמִמ | 4 mit MSS הוהי | 6 =< ₪
 א0760100מש 606\₪001 Vr 0100 )? וּכְלַמ יִּתְכַסַנ | * 6 Bie ושדק | 7 ** טק

 accent, sed frt add || °° prps תר | 8 5 frtvb exc et ל-ל dl wel 41 'מ לאש).



3,10-4 MALEACHI go7 

 יהיו רֶצֹואָה תיִּבלֶא רַשָעַמַהדלְּכתֶא ּואיָבָהופ
 תואָבצ הָנהְי רַמֲא תאזָּב אָנ יִנּונְחְבּו יִתיֵבְּב ףרט
 הָכְרִּ כל יִתֹקיִרֲהַו םִיַמְׁשַה תוָּבְרַא תַא .םָכָל חַּתְפֶא אלמא
 םֶכְל תַחָשַיאָלְו לֿפאָּב .םכָל יתְרַעְנְויי .:ידיילְב-רע
 השב ןַּפָּגַה םַכָל לָּכָשְתְדאְלְו הָמְדַאָה יִרָּפדתֶא

 םֶיוגַהילָּכ םֶכָתֶא יִרָשַאְו < :תוְבְצ הָוהְי רָמָא
 מ  :תואְבַצ הָוהְי רמָא ץֶּפַח ץֶרֶא םֶּתַא ּויְהְתִדיִּכ

 לע ּונְרַּבְדִנ"המ םָּתְרַמֲאְו הָוהְי רָמִא .םֶכיִרְבד יִלָע וקח
 ותרָמשִמ ּונְרַמָש יִּכ עצָּבדהַמּו םיִהלֲא דָבַע אַש םָּתְרמַאיי

 יםיִרָשַאְמּונָחְנַאי הָּתעְי :תּוְבְצ הָוהְייִנּפִמ תיִּרֶדְּנְכַלָה יֵכְו
 םיִד| | ּּוטלְמיו םיִהלֶא ונָחָּב םֶּג הָעְׁשַר ישע ּנְבָניםג
 עָמְשיַו הָוהְי בָשקינ ּוהֲעַרלֲא שיִא הָיהְי יאר ּוָרְבְדִנ דָא

 :ומָש יֵבְׁשֲחְלּו *הוהְי יִאְרָיְל ֹויָנָפַל ןורְּכז רַפס בֵתְּכֹ
 הָלְְס הָשע יִנֲא רשא םויל תֹואָבְצ הֹוהְי רַמָא יל ּויָהְו

 :ותא דָבֹעָה ּונְּבילע שיא לֵמֲחי רָשַאּכ םָהילע יִתְלַמְח
 אל רׁשֲאל םיִהְלֲא דב ןיִּב יעָשְרל קיד ןיִּב םֶּתיִאְרּו םָּתְבשְוי*

 כ וע םיז"לָכ ּויָהְו רּוּגִּתִּכ רעב אָּב םויַה הָגִהְיִכ
 אָּבַה םִיַה םֶתֹא טָהְלְו שק הָעְׁשִר הָשעלכְ
 :ּףְנָעְו שרש םֶהָל בזעי -אל רֶׁשֲא תֹואָבְצ הָוהְי ּמָא
 ָהיֵפָנְכּב אָפְרַמּו הָקְדִצ שָמָש יִמָש יִאְרִ םֶכְ הָחְר וס

 :קּבְרמ יֵלְנֲעְּכ םָתְׁשִפּו םָתאָציו
 םָכיִלְגר תֹֹּֿכ תַחַּת רֶפַא ּויְהְיִיַּכ  םיִעָשְר םָתּוסֲעְוי

 ס  :תֹואָבְצ הָוהְי רַמֲא הָשע יִנֲא רֶׁשֲא םזיַּב
 ותו יִתיֹוְצ רשא יִדבע הָשמ תַרוּת ורכז“

 :םיִטָּפְׁשִמּו םיִקֶח לֶאְרָשְודלָּבדלע בְרחְב

 איִבָגַה הלא תֶא םכְל חלש נא הָגהי
 :אָרּוּנַהְו לִדְּנַה הָוהְי םוָי אּוָּב יִנָפְל

 םֶתובַא-לע םיִנָּב בַלְו םיִנָּבדלַע תובָא-בל ביִשַהְוא

 זס add? | 13 dl? 1 1 frt 1 וינָפִמ (תואבצ .הוהי dl) | r5 קי 1? םיִרָשֶאִמ |

 16 * 6 דטסד6 (הפ (vel nN || ל-ל 1 "ויאְרי ?jel יֵבְבֹחְלּו vel *יַחְבשְלּ | | זז 7?

 prps) םֶעְל קזס םויל) | 18 = add? | 19 frtlc 6 בֶזְעָי י] 2ז >6 | 241? םֶהיֵנְּב.



 906 יכאלמ 39—2,15

 ל חור ירָאְׁשּו הֵׂשָע דָחֶאיאָלוופ
 םיִהְלֶא עַרָז ׁשָהבִמ דָחַאָה הָמּ
 :דגְב-לַא יּיִרּועְנ תָשֶאְבּו יםָכְחרְ םָּתְרַמְשִנו

 ושּובְלדלע סָמח יהַּפָכְו 'לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא ? הָוהְי רָמָא" חלש יאנָשדיִכ<
 פ | ּּודְנְבְת אלו םֶכֲחּורְּב םְּרַמְׁשנו תואבצ הָוהְי רַמָא

 ונענוה הָּמַּב םַּתְרַמַאַו םֶכיֵרְבַדְּב הָוהְי םָּתְעַנּוְה ל
 הֹוהְי יִניֵעְּבובֹוט עֶר הָׂשֹע- לכ םֶכְרֶמָאְּ
 :ּפָשִמַה יִהְלֶא הָיַא וא ץֿפָח אּוָה םֶהְבּו

 יִנָפְ ְרד-הָנַפו יִכָאְלַמ לש יִנָנָהְי 8
 םיִשְקַבְמ םֶּתַאדרָשַא "ןודָאַה ולְכיֵהי-לא אוּבָי םאָתֶפּו
 אָבדהְּנַה םיִצָּפַח םּתַא רֶׁשֲא תירְּבַה יִּדאְלַמו

 :תואְּבְּג הָוהְי רַמָא
 ותואָרַהְּב דַמֹעָה יִמּו ֹואֹוּב םוודתֶא לָּכְלַכִמ יִמּוי

 :םיִסָּבַכְמ .תיִרבְכּ ףרָצְמ שָאָּכ אּוהיִּ
 יולְינּבתֶא רַהְטְו יס רָהַטְמּו ףָרָצִמ בֶשֶיְו

 :הָקָדְַּב הָחְנִמ יִשיִנַמ *הֶנהיל ויָהְו ףָסָּככְו בָהָנִכ םֶתֹא קָקזְו
 :תויָנְמְדק םיִנְׁשְכּו םלֹוע ימי םֶלשּוריו הָדּוהְי תַחְנִמ הויל ? הָבְרָעְו

 רַּהַמְמ דעו יִתיָהְו טְפְׁשִמל כלא יִּתְברְקו
 רקשל םִעְּבׁשנבּו םיֿפֲאְנְמבּ םיִּפְׁשַכְמַּב

 נמו םוָָיְו הנמְלַא | ריכְׂשירכְׂש ישב
 :תֹואָבִצ הָוהְי רַמֲא ינּוארָי אָלְו

 םָתיִלְכ אל בָקעִיײיִגְּב םָּתַאְו יִתיִנׁש אֵל הָנהְי ינֲא יי
 יםֶּתְרַמָש אָלְו יֵקֲחַמ םַּתְרַס םֶכיִתְבַא יִמיִמְל

 יתואְבְצ הָיהְי רַמָא םֶכיִלַא הָבּושֶאְ יִלֶא ּובּוש
 יִתא 'םיִעָבְק םֶּתַא יִּ יםיִהְלֶא םֶדא עבה :בּושְנ הַמּב םָּתְרַמַאְו
 :הַמּורּתַהְו רׂשעמה "ףּונעבְק הָמַּב םָּתְרַמֲאְ
 :ְלְּכ יָּנַה  יםיִעָבְק םָּתַא יִתאְו םיִרָאָנ םָּתַא הָרֵאַּמַּבל
 15 °1frt אלַה | ל 1 :רַאָׁשיו fe | 5 1 8% ונל prps) ול ַחיִּנַה ה | 1

prb add | © 1אָנְׂשֲא | ל-ל  seuֹותּורְּב רָמָשְנְו | < 16 3 ויְרּועְנ | 16 ° [ יִתאָנָש  
 |  6] 15 24,16ןידה יָל--  || Cp 3, 1° prpsודנבת  | dd rt trsp postהפכו |

 * פזקפ ךָלִמּו | 3 * 41 6 ףסככ | ל 1 ₪ יל; 6 4| 5 41 ן ל 6 + טָפָשְמ| 6 =
crrp; 1? 86םתדיִלְּב (6ו אל) | ל 1 םּתְרַמְש | * ג ? cf mir || 8 °° add? cf ad g; 

 ג בקעַיַה | ל 1 םיִבָקֹע ₪ 6 | 1 ףּונְבקַע +e מפ ? םֶכָמַע יִּכ cf 6 |  תrps: זק
 824 םיהלא םדא עבקיה גתו6 59 | 91 םיִבְקֹע 4 8 | ל 4
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 יסכיִתיִכְרְּבתֶא יִתּורָאְו הָנָאְּמַהתֶא סֶכְב יִּתְחְלשְו
 :*בל-לע םיָמָׂש םֶכְניִא כ ָהיִתּורֶא םנְ

 םֶכיִגְּפלַע שֶרֶפ יִתיִבזְנ 'ערְנַההתֶא םֶכָל ירעג יֵגְנַה
 :"וילֲא םֶכְתֶא אָשְנְו' 'סֶכיִּנִח ׁשֶרפ

 תאָזַה הָוצְמַה תֶא םֶכיִלַא יּתָחְלש יב םֶתְעַדיו
 :תֹוָאָבְצ הָוהְו רַמֲא יולדתֶא יִתיִרְּב תה
 לםָנְּתֶאָו םולָשַהְו םייחה ותא הָתְיָהייִתיִרְב

 :אּוה 'תַחנ יִמש .גְפִמּו "ינָאְרינ אָרֹומי

 7 עמ בישה םיּברְ פא דלה שימו ל
 ּוהיִּפִמ ּושְקַבִי הָרֹותְו תעַדורָמְׁשִי ןַהכ יִתְפָשְיִּכז

 :אּוְה תֹואָבְצ"הוהְי אל יִּכ
 הָרּוּתּב םִיֵּבַר םָּתְלִׁשְכַה ֶרֶַהְְִמ םּתְרס םָּתֲאְו

 :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא יוְלַה תיִרְּב םָּתַחְׁש
 םַעָהלֶכְל םיִלָפשּו םיִזְבְנ םֶכְתֶא יִּתַתְנ יֹנַא-םַנְו

 :הָרוּתַּב םיִנָּפ םיִאָשְנְו . יִכְרְּדדתֶא םיִרָמְש םָכְניִא רֶׁשֲא יִפָכ
 ּונֲאְרִּב דָחֶא לא אולה ּונָלְכְל דָחֶא בָא אולָהיפ

 :וניתבֲא תיִרב ללַחְל ריְִאְּב שיא ב עוזמ
 םָכׁשְּריִביּו לֵאָרְְִב הָתְשַעְב הָבַעוְתְו הָדּוהְי הָדְָּבי

 תִרְכְי < :רכנ לַאדתַּב לַעְבּו 'בָהֶא רֶׁשֲא הָוהְי שֶרָק הָדהְי ללְחִיִּכ
 הָחְנִמ שיגמּו בקעי יִלָהֶאְמ הָנֹועְו רע הֶּנַשַעְי רשא שיִאל הוה
 ס  :תֹוֲאָבְצ הָוהיל
 :הקנאנ יֶכְּבי הָוהְי הָּבְזִמ-תֶא הָעֲמַּד 'תיָסַּכ ושַעַת 'תינש תאי

 :םָכְדיִמ ןוצְר תחל החְנמַה-לֶא תֹונְּפ דיע ןיִאָמ

 ףניּב דיעה הָזהְי דיק לע הָמ"לֲע םָּתְרמֲאויי
 ּהָּב הָּתְדִנְּב הָּתַא רשא ךיִרעָנ תָשֶאו ןיבו
 ִדָתיִרְּב תָשֶאְו ָךְּתְרְבַח איָהְוי
 Cp 2, 2 *16 6 םֵכְתַּכְרְּב ₪ היתורא | *-> 404 6123 | 3 *1 עדג 6 6 80
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 4 יכאלמ 2,2—1,5

 הָוהְי לַּדנִי ורְמֹאְּת םּתַאְו הָניֵאְרִּת םֶביִניַעו5
 :לֶאְרְשי לּובְגל לעמ

 ויָנדַא ידָבֲעַו יבא כ בי
 ילובכ היא יֵנֲא בָאדַאְו
 יֵאָרֹומ היַא יִנָא םיִנּודֲא-םָאְו
 יֵמַׁש יזוב םיִנָהְּכַה םָכָ יתֹואְבְ הָוהְיורַמא

 לֵאֹנָמ םָחָל יחְּבְזמדלע םיִשיִגַמ :ָךֶמשדתֶא ּניִזְב הָמַּב םָּתְרַמֲאַו
 :אּוה הֶזְבָנ הָוהְי ןחלש םֶכְרַמָאּב הונא הָּמַּב םָּתְרַמַאְו

 עֶר ןיא בזל רגע ןשי
 עֶר ןיא הָלֹתְו חָפפ ּוׁשָּגַת יָכְו

 :יתֹוָאָבְצ הָוהְי רַמֲא" יִנָפ אָׂשיה וֵא ידְַריֲה ַּתְסַּפְל אָנ ּוהָביִרְקַה
 םֶּכִמ אָשִיַה יתאז הָתְיָה םֶכְדִיִמי ּונגֲחִו לֵאדיִנְפ אָנּרלַח הָּתעְופ

 םיִנָּפ] : יתֹואָבְצ הוהְי רַמָא
 םָּנִח יִחְּבְזַמ ּוריִאָת"אָלְו םִיֵתָלְּד רֶגְסִיַו םָּביסנ ימס

 :םכְיִמ הָצְרֶאאל הָחְנַמּו תֹואָבְ הָוהְי ַמָא םֶכָּב ץַפֲח יִלְןיִא
 םוַּב יִמָש לוג ואובְמ-דעו שָמָש-חרֶזֶּמִמ יִּבּי

 הָרֹוהְמ 'הָחְנִּו יִמְׁשִל ישָּגִמ רָטְקִמ םּוקָמילֶכְבּ
 :יתואְבְצ הָוהְי רַמֲא םִוַּב יִמׁש לוָדְגדיִּכ

 אּוה לֶאֹנמ ינֹדֲא חלש םֶכְרְמֲא ותוא  םיִלָלַחְמ םָתַאְוי>
 יותוא םֶּתְחַּפַהְו האָלְּתַמ הָּנִה םָּתְרַמַאניפ ֹולְכָא יהָזְבִנ ֹוביִנְו

 'תואָבָצ הָוהְי רַמָש
 הָחְנּמֹיַה-תֶא םֶתאְבַהְו' הָלוחַהתֶאְו ַחַסְּפַה-תֶאְו לּוֹזָנ םָתאֵבֲהו
 :*הָוהְי רמָא םֶכְדיִמ ּהָתֹוא הָצְרֶאַה

 תַחְׁשְמ ַחַבֹוְו ירָדֹנְו רֶכָז ֹורָדֲעְּב שיו לָכּונ רּוְרָאְו+
 :םיזגב אְרּנ יִמְשּו :תֹואָבְ הוהְ רַמֲא .יִנָא לוב למ יִּ יינדאל
 ְֹמְׁשִת אל םָא :םיִנהֹּכַה תאזַה הָוְצָּמַה םֶביֵלֲא הָתַעְוַי 2

 ימָׁשְל דֹובְּכ תַתְל בל"לַע ּומיִשְת אל"מַאְ
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
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5 I4,15—M 1,4 SACHARIA-—-MALEACHI 903 

 רומחהו לֵמְּנַה רפה סּוסַה תפגמ הָיִהִּת ןֵכְויפ

 ס  :תאוה הָפגַּכ הָטְהֶה תּוִחפּב היתי רש הָמְֵּבַלָכ
 םֶלָשּוְְלִע םיִאְּבַה םִיוגַה"לְּכִמ  רֶתוַהלָּכ הָיָהְוי

 הָנָשְב הָנָש יד ּולָעְ
 :תֹוְּפַה גְחתֶא גְחָלְו תֹואָבְצ הָוהְי ךֶכָמְל תֹוֲחַּתְׁשִהִל
 הָלֲעיֹאְל רֶׁשֲא הָיָה

 תֹוֲאְבַצ הָוהְיְּךַלַמְל תֹוֲחַּתְׁשִהְל םלָשּוְרילֶא ץֶרָאָה תֹוֲחּפִׁשִמ תֶאַמ
 הפנה :םֶשָּגַה הָיְהְי םֶהיֵלֲ אָלו
 הָיִהְּת יםָהיִלֲע אָלְוי האב אָלְו הָלעַת-אְל םִיָרְצִמ תַחַּפְׁשִמ- םָאְו

 :יתֹוכְסַה גֵח"תֶא גל ולעי אל רשאי םיֹוגַה-תֶא הָוהְי ףֵנו רֶׁשֲא
 לע אל בשא םּוגַהלָּ תאַטַחְו םִיָרצִמ תאטח הָיְהִּת תאְזפ

 :תכָּסַה גָח"תֶא גל
 הָוהיִל שֶדְק סּוסַה תֹוָלְצִמ-לַע הָיְהְי אּוּהַה םיַּבפ

 :ַחָּבְוִמַה יִנָפִל םיִקְרַזַפּכ הָוהְי תִיְבְּב תוריסה הָיָהְו
 תֹואָבְצ הָוהיל שֶדָק הָדּוהְיְבּו םלָשְּריִּב ריִסלָּכ הָיָה

 םֶהְב ִלָשַבּו םָהֹמ ָּחְקָלְו םיִחָבַה"לְּכ ּואָבּו
 :יאּוָהַה םוְּב  תוָאְבִצ הָוהְידתיִבְּב דע ינַעְנְכ הָיָהְידאלְ

MaLEracHL יכאלמ 
 :יכאְלמ דִיּב לֵאָרְׂשִי-לָא הָוהְי-רַבְד אָשַמִי 1
 ּנָּתְבַהַא הָמַּב םָּתְרִמֲאַו הָיהְי רָמָא םֶכְתֶא יִּתְבַהֲא*

 יהְוהְי-םֲאְנ בקעֶיְל ושַע חֶאדאולַה
 המְמְׁש ֹויָרָה"תֶא םיִשָאְנ יִתאָנָׂש ושַעתֶאְוי :בקעיײתָא בֵהֹאָו
 :רָּבְדִמ תֹוֹנַתְל ֹותָלֲחנ"תֶאְו
 תובְרָח הָנְבַנְו בּושְנְו ּונָשָשְר םודָא ראי

 סֹורָהֲא ינו ּוֵנְבַו הָּמַה תואְבַצ הָוהְי רַמָא הָּכ
 :?םלוע-דע" הוהְי םעֶזירׁשַ םעֶהְו הַעְׁשְר לוב םָהְל יוֲאָרְקְו

18 = dl 6 65 אל et םֶהיֵלֲעַו | =< a44 | 20 1 דלָכ | 21 = 47. 
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 2 הירכז 174

 םוְַּב ֹומֲחְלַה םויְּכ יםָהָק םִיַּּ םַחְלֵנְו הָוהְי אָציְופ :ריעָהְְִמ
 ינָּפלע רֶׁשֲאֹ םיִמיְַה רַה-לֲ יאּוהַה-םויַּב" וילנר וָדְמֲעְוצ :בֶרק

 איג הָמְֹו הָחָרְז ּויִטָחְמ םיִתיִזַז רה עקְבִנְו "קמ לשר
 דאג יםָּתְסנְו הָּבננ חו הָנֹופִצ רהָה יעְח שָמּו ידָאְמ הלו
 שערה ןנְפִמ םֶּתְסנ רשאכ םתְסנְ" לצא-לֶא 'םיִרָהדיג עיניי יָה
 ס מע םיִשדָקיילּכ הלא הָוהְי אָבּו 'הָדּוהידְלָמ הינע ימי

 :ןואָפקְו תר ירוא | הָנָהְייאל אּוָהַה םַיּב הָיָהְו
 הָיָהְו .הָכייאלְו םוידאל יהל עַד אּוָק דָמָא-םִי הָיָה

 :רֹוָאזהָיְהִי בָרֲעדתַעָל
 םלָׁשּוֵריִמ םייח"םימ ּואְצַי אּוהַה םיַּבו הָיָהְו

 ןורֲחֲאָה םיַה"לֶא םִיְָחְי ינומדקה .םִיַה"לֶא םִיָָח
 ץֶרָאָה"ָּכ"לע ךֶלַמְל הָוהְי הָיָהְו :הָיְהִי ףֶרֶחבּו ץיקּב

 :דָחֶא ֹומׁשּו דָחֶא הָוהְי ֶָיְהָי אּּהַה םִיּ
 יהָבְרעֶּכ ץֶרֲאָהלּכ בויס

 ָיֵתְחַת הָבָשְיְו הָמֵאָרְו םֶכׁשּורי בגג ןֹוּמרְל עבָגִמ
 לּדְנַמּו םיִּגַפה רעש-דע* ןוׁשאַרָה רעש םוקְמ'דע ןמְנְּב רעְׁשַמְל
 ְָלָמַה יקי רע 'לאְננח
 פ  :תַטָבְל םֶלָשּוְִי הָבְׁשְיְו דֹוע-הְיָהְי אָל םֶרָחְויּהָב ּובָשָיְוי
 םיִמעָהִלָּכ-תֶא הָוהְי פני רֶׁשֲא הָפגִמַה הָיְהֶּתו תאְזְוי

 םֶלָשּורידלע ּואְבצ רָשא

 ןֶיְְִב הָנְקִ ניו וילנרלע רמע אּוהו ורְָּבקְמָה
 :םֶהיִפְּב קָמּת ֹוָנּוׁשְלּו

 םָהְּב הָּבר הָיהְייתַמּוְהְמ היְהְּת אּוהַה סב הָיָהְווצ
 והער די שיא ּוקיֹוֲחָהְו
 םֶלָשּוְיִּב םֶחָלִּת הָדּוהְיםנְויצ :ּוהעְר ךיײלע וי הָתָלֲעְו
 ףָסָבָו בָהָז ביִבְס  םוגַהלָּכ ליח ַּסֲאְו
 :דָאְמ בָכָל םיִדְָבּו
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2 SACHARIA gor 

 דָבְל םֶהיִשְנּו דָבָל דיִוְּד-תיִּב תַחַּפְׁשִמ
 :דבל םֶהיִׁשּ דַבָ ןתְנתִיּב תַחָּפָשִמ

 דבל םַהיִשְנּ דָבָל יִוְלתיַּב תַחַּפָשַמי

 דל םֶהישְּ דָבל יעָמָשַה תַחפָשַמ
 :דָבְל םֶהישְנּו דָבָל תֶחּפְׁשִמ תֶהָּפְׁשִמ תורָאְשִּנַה תֹוחָּפְׁשִמַה לכי

 דיִוָּד תיִבָל חַּתְפָנ רוקֶמ ּהָיְהְי אּוּהַה םִיַּבי 8

 הָוהְיוטֲאָנ אּוהַה םּויַב הָיָהְוי :הָדִנְלּו תאַמְל םֶלְשּורָי יֵבְׁשּ
 תֹואָבִצ] | דע ּורְכְ אלו ץֶרָאָהְדִמ םיּבצעֶה תומָשתֶא תיְִכַא
 :ץֶרָאָקְִמ ריִבעֶא הָאְמָשַה חּוְרתֶאְו םיִאיבְנַה"תֶא םֶגָו
 הָיְחִת אל ריי ּוָמֲאְו ויּבָא ויָלֵא ּוָרמֲאְו דוע שיא אְרָנודיִכ הָיָה

 :וֶאְבְּנְַּב וירו ֹוָמֲָוּוהיֵבֲאי ּוהְרָקְּו הָוהְי םׁשְּב ּתְרַּבִד רקש יכ
 ותאָבִָהְב וָניִזִחְמ שיא םיִאיבְנַה ּוׁשְבָי אּוהַה | םִיַּבוהְיהְו

 ויל רַמָא רַמָאְופ :שַחּכ ןעמְל רַעַש תֶרְדא ּושְּבְלַי אָלְו

 :יִרועְּנִמ "יִננְקִה םֶדָא" יִּכ יֵבֹנֲא הָמְרֲא רבע שיאי יִכְנָא איִבָנ אל
 ס | ּיִבָהָאְמ תִיֵּב יִתיִּכָה רֶׁשֲא רמָאְו ךִיִדָי ןיּב הָלֶאָה תוָּכַמַה הָמ

 יתימע רֶבֶג"לעֶו ערלע יִרּע ברח
 ןאַה ןיצּופְתּו הָעֹרֲהתֶא 'ְּךה 'תֹוָאָבִצ הָוהְי םָאְנ
 :םיִרֲעּצַה-לע יִדָי יִתְבָשַהְ
 ועְַגְי ּותַרָבַ הָּב םיְגָשְיִפ .הָוהְיאְנ ץֶרָאָה"לָכְב הָיָה

 :הָב רֶתָוַי תיִשְלָשַהְו
 ףסַּכַהדתֶא ףֹרצַּכ םיִּתְפַרְּו שָאְּב תיִשְלָשַה-תֶא יִתאֵבֲהו

 בָהָנַה-תֶא ו םיִּתְנַחְבּ

 פ = יחל הָוהְי רמאי או
 -תֶא יִּתְפסֶאְו" :ְּבְרקְּב לש קֶלִחו הָוהיל אבו הגַהי 4

 םיִּתָּבַה ּופָשְנְו ריִעָה הֶדְָלַנְו הָמֲחְלַמַל םֶלָשּוְרְודלֶא ו םִיוגַה"לָּכ
 תֶרְּכִי אָל םֶעָה רֶתיְו הָלּוגּב ריִעָה יִצַח אָצְיו יִהָנָנְׁשִּת םיִׁשָנַהְו
 Cp ב, 11 תאָטִמְל | 2 ?prb add | 3 ** add | 4 1 ותובָּנֶהְּב 56 זאָבָּנַהְּב

vs 7—9 contin 11,4--17 ||ל 1 יִניִנְק הָמְדַא |  | (sed add?) | 5 *° add 
cf 63.41% et Mtth 26,31 |הָּכַא  trsp ? in fin stichi | Slיער | ל-ל  prps7 *  

et cf vb praeced | Cp 14, 2 add (Jahve ipse8 | 9 16 6 יִּתְרַמִאְו dl? 

loquitur, sed vv 1.3 alius de Jahve) cf2aa 6512, et ad vb םיתבה וסשנו 

 הָנְבַכׁשת.  cf [es 13,16 | * 0הנלגשת םישנהו



 gכס הירכז 12,1--ז1

 ץֶרֶא דָתיִו םִימַׁש הָמנ הָוהְיַאְנ לֶאְרְשוילע הָוהְירַבְד אָשַמי 2
 :וָּבְרקְּב םָדָאדַחּור רציו
 לער-ףס םֶלָשּוְךִיתֶא םֶש יִכְנָא הָּנַה
 :םלָשּורילַע רֹוצַּמַב הָיְהְי :הדּוהי-לע םגְוי ביָבָס םיֵּמעָה- לבל
 הָסָמעַמ ןֵבֲא םלָשּוְידתֶא םיִשֶא אּוהַה-םויַב הָיָהְו
 :ץֶרָאָה יג לָּ היִלָעּופְסֶאְגְ יוטרָשיטירש ָהיָסְמָעדלָּכ"םיִמַעָה לככ
 ןֹועָנְׁשַּב ובְכְרְ ןוהָמְּתַּב םוס"לכ הָּכֲא יהוהְי-םִאָנ אּוהַה םויַּב

 :*ןּורְנעּב הָּכַא םיִמַעָה סוס לֹכְו יֿניעדתֶא חַקְפֶא הָדּוהְי תִיְּב"לַעֶו
 םלׁשורְ יבשי 2 הָצְמַא םַּבְלְּב הָדּוהְ יל וָרָמֲאְו

 :םֶהיַהְלֶא תֹוָאָבְצ הָוהיִּ
 םיִצָעְּב שָא רֹויַכְּכ הֶדּוהְי יֿלַא-תֶא םיִשָא אּוהַה וב
 לואָמָש לַעְו ןימָדלע לְכֲאְו רימעְּב שֶא דיפ

 לשר ָהיִּתחִּ דע םלׁשוְי הָבְִׁו ביִבָס םיִטֶה"לְכיתֶא
 ַּדְגִתאְל ןַעַמְל הָנְׁשאְרְּב הָדּוהְי יִלָהֶא-תֶא הָהְי עָשוהוז

 :הָדּוהְי-לֲ םֶלשּורי בשי תֶראְפַתְ דתי תֶרֶאְפְּת
 םלשּורְי יבש דַעָּב הָוהְי ןגי אּוהַה םיָבֿ

 םילאַכ יָד תובּ ריְֶּכ 'אּוָהה םויּב' םֶהְּב .לֶׁשכגַה היה
 :םֶהיֵגְפִל הָזהְיְאְלַמּ

 םִיֹגַה"לָיתֶא דיִמָשַהְל שבא אּוָהַה וב הָיָהו
 :םָכְׁשּורי-לע םיִאְּבַה

 םינּנֲחְתְו ןח תור .םלְשּורְו בעוי ו לַעְו דיֹוָּד תיּבדלע יִּתְכַפָעְוי
 ּורָד"רְׁשַא תֶא יִלָא" ּוטיִּבַהְו
 ויָלְע רַמָהְו דיִחָּיַה-לַע ָפְסִמְּכ ויל פסו
 :רוכְּבַה-לע רַמָהְּב

 ןומררדה דּפְסִמְּכ םֶָשּוריִב לַפְסִמַה לני אוהה םַּביי
 דָבָל תוחּפָשִמ תּוחָּפְשִמ ץֶרֶאָה הָדְפִסְוי* :ןונְמ תעְקבְּב

ubi Juda fem est); 6*היהי 14,14,  Cp 12, 2 crrp; nonn dl bp: (sed cf ad 

 xdi ?0ד01 ח6קוסא 6ח\ lepoucalnu, quare al °° add hab et leg רזצָמ הֶיָהְו |

add|ןורועב)  contin v3aag | 4 ** et 4” (Dio etוגו ופסאנו ' prb add,3 =  

crrp; 6 ebplicouev5 * 1 יִפְלַא | °°  | vs § 8% add, nam v 6 contin v4b 
 )6( 6) éauroic ד006 karoikodvracg; prps ° ליַח אָצְמְנ גן" יִבָשיִל הָצְמָא +

 6 | 7 פל 5 dl 6 mlt MSS 6א <. 40 | 8 *1 6 6 יִבָשי 6[ םֶהְּב |
b-b add || 10 °° crrp; 6755 = 2 66 8צ éEekévrncav=WN (לָא) יִלֶא 1 ‘Toh 
19,37, sed frt NN י rudimenta nominis martyris. 
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 :ירוְָבַה רע דָרָי יּכ ןָׁשְב יגולא ּוליליֵה
 םָּתְרּדַא הָדְַּׁש יִּכ םיִעֹרָה תַלְלִי לוק
 ס  :ןתְריַה ןוִאְג דָּדָש יִּכ םיִריִפּכ תנַאש לוק

 ןנרסי ןֵהיִנְק רֶׁשֲאפ :הָנרַהַה ןאצתֶא הָעְר יֵהֹלֲא הָוהְי רַמָא הכי
 לֹוִמֲחַי אל םַהיִעְְ ירׁשֲעאַ הָוהְי ְּךוָרְּב ירמי ןָהיִרְכְמּו ומָשאַי אל
 יִכֹנֲא הָּגַהְו הָיהְי-מִאְנ ץֶרֲאָה רבשודלע דוָע לֹומְחֶא אל 56 :ןהילע
 ץֶרָאָה"תֶא ּותְּתַכְו ופלמ דָיִבּו 'והעְרדְיְּב שיא םֶראָהתֶא איִצְממ
 דחַקָאְו ןאָּצַה ייינע ןֵבָלי הָנרהַה ןאָצזתא הָעְרֲאְו7 :םֶדיִמ ליצַא אָלְו
 הָעְרֶאָו םילבח יִתאָרָק חאל םענ יִתאָָק דַחַאְ תולקמ ינש יל

 יֵׁשְפנ רצקתנ דָחֶא חְַָּב םיִעֲֹה תׁשְלְׁשתֶא דָחְכְַו* :ןאצַהיתֶא
 תּומָת הָתַּמַה םָכְתֶא הָעְרֶא אל ראו :יב יהָלֲחָּב םָׁשְפַנימַנְו םֶהְּ
 :ּהָתּועְר רָשְּב-תֶא הָשֶא הָנְלַכאּת תֹוֲׂאְׁשּנַהְו דַחְִּּת תָדָחכנַהו
 יִּתַרְּכ רֶׁשֲא יִתיִרְּב"תַא ריַפָהְל ותא עַדְנָאְו םענתֶא יֵלְקַמתֶא חַקֶאְו יי
 םיִרְמְׂשַה ןאצה ייינע ןֵכי ועְדַיַו אּוָהַה םוּוּב רַפְּתַויז :םיִמעָהלָּכ"תֶא
 ּובָה םֶביִגיִעְּב בוטדםָא םֶהילא רַמאָו = :אּוָה הָנהְידרְבְד יִּכ יִתֹא
 הוה רַמֲאיו 3 :ףָתָּכ םישלש יִרָכְש-תֶא ולקֶשיו ולח אָל"מֲאְו יִרָכש
 ָחְקֶאְו םהילעמ יתר רֶׁשֲא רֶקיַה רֶדא ירֵצויַה-לָא והָכיִלׁשַה ילֲא
 ילָקמ"תֶאג עּדנָאְו < :ירצויהדלֶא הוה יב תא ךיִלָשאְו ףָמַכַה םיִׁשלְׁש
 פ :לֵאָרְׂשִי ןיבּו הָדּוהְי ןיּב הָיֲחִאָה-תֶא רָפָהְ םיִלְבְהַה תֶא יִנָשַה
 ֹיָבֹנֲאדהַּנַה יִּכיפ :ילוָא הער לכ ףל"חק דע לא הָוהְי רָמאַּויצ

 תֶרָּבְשִנַהְו שקביײאל רעה קאל יתֹורְְבנה ץֶרָאְּב הפר םיקמ
 ם :קֵרָפְיןַהיִפְרפּולכאי הָאיְִּבַה רָשְבּו לְֵלַכָי אָל יִהָבָצנַה אָּפרְי אֶל

 ןאצה יָבָוְל .ליִלֲאָה יער וה ל
 ֹוניֵמְי ןיע-לַעָו ועּורָז-לַע בֶרָח
 פ  הָהְכִת הקְּכ ֹוניִמְי ןיעְו שבית שוובָי ער

ed  אֲלֵי cf 15 |2% 0 ריִצ-, א רוצ-- | 3 קזקצ םָתיֵעְרַמ | 4 6 תֹואָבצ  
 52 : ורמאי ₪ 6 |  ס רֶׁשֲעַו א רֶׁשֲעֲאְו | 1 ּולְמֲחַי f ןהירכמ qטגזe 1 ןהיער |

crrp, 1 prb 6 6 lp? cf Jesוכלמ | 7 =  cf6 *1 והער  | vs 6 prb add 
23,8; Prv 31,24 || 8 crrp: al v 8a post 7a trsp, al צ 88 add hab, al post 8a 

nonn verba exc conjic, cf Dna i ex verbis Drees intelligi non potest || 

 -"-ד

 ח צ"|ץ =



 08 הירכז 12

 םיִזיִזַח הָשִע הָיהְי ישוקֶלמ תַעְב ֹרֶמְמ הָוהְיַמ ולאשי 10
 :הָרָשּב בֶׂשֲע ׁשיִאָל םֵהָל ןֶתַ םֶשָּג-רַטמּו
 רֶקֶש ּוזָח םיִמְסּוקהְו ןֵאורְּבַד םיִפְרְּתַה יב

 ןומחנְי לָבַה ּורָּבַדְו אָוְשַה תומלחו
 פ  :הָעֹר ןיאְיּכ ּונָעו ןאצומכ ּועְסַב "לע

 דוקפָא םיִדּוּתַעָהלַעְו יִפַא הָרָח םיִעֹרָה"לַעצ

 םֶתֹוא םֵׂשְו 'הָדּוהְיתיִּב"תֶאֹ ֹורדֲע"תֶא 'תֹואָבִצ הָוהְי קפה
 :יהָמֲלמּב וה סּוסְכ

 הָמָחְלִמ תֶשָק ּונָמִמ דַתָי ּונָמִמ הָּנַפ ּונָמִמ
 שנונ"לָכ אָצָי ּונָמִמ
 הַמְחְלֶמַּב תוצּוח 'טיַטְּב םיִסוּב יםיִרּבְנְכ ּויָּהְופ :וָבְחַי

 :םיסּוס יֵבָכְר ּושיִבהְו םָמִע הוה יִּכ ּומחְלְִ
 עיִׁשוא ףסוי תִיְּגיתֶאְו הָדּוהְי תיִּביתֶאויָּתְרּבנוֿ

 םיִּתְחַנְז"אְל רֶׁשֲאכ ּויְְו םיִּתָמַחְר יִּכ יםיִתֹובְׁשֹוהְו
 :'םֶגָעאְו םָהיֵתְלֲא הָוהְי ינֲא יֵּכ

 ןיּומָּכ סבל חַמְׂשְו םִירְפֲא רוּבְנכ ּוָהָ
 :הָוהיּב ָּבִל לגְו ּוחַמְשְו וארו םָהיְֵבּו

 :ּוְבָר ֹוָמָּכ ּובָרָו יםיִתיִדְפ יִּכ םֶצְּבקַאו םָהָל הָקְרְשִא*
 :ּובָשְוֶהיִנְּבדתֶא 'ּויָחְו נרי םיִקַחְרּמבּו םיַמעב יםֲעָרְזָאְופ
 םצְּבִקַא רּושאמּו םִיֹרצִמ ץרַאמ םיִתובָשַהְו יי

 :םָהָל אֵצַמִ אלו םָאיִבֲא ףּונָבְלּו דעֶלְג .ץרא"לאו
 רוָאְי תוָלּוצַמ ל ושיבהו 'םיִלג םיב הָּכַהְ הר םִיַּב ירָבָעְו

 :רּוסָי םִיַרצִמ טְבְׁשְו רּושא ןוָאְג לרּוהְו
 ספ  :הָוהְי םָאְנ יכְלַהְתְ ומׁשְבּו הְוהיַּב םיִּתְרַּבְנְו יי

 ירא שא לכאתו יתד ןונבְל ָתְפי 1
 ּודָרְׁש םֶריֵַא רֶׁשֲא זֵרָא לֵפניִּכ ׁשהְּב ליהי

2b add (l 6 6 13’ pro JY) | 3 * add ||תש |  prb add cf60 10, ד"  

 b- add || > add || 4 ודחי conjg 6 5, et dl ויהו vel) 1? ויה) | 5 1 ֵּנְב | * 1 טיִטְּכ
nonn add hab |0 *1 'ָא] | °°  | add6 51 םיִתּוביִשָהַו + + גס | ל-ל 404 | 8 =  

 61 6 6 ּויָחְו | זס * ft add cf mir | נז *1 6 6 ּורְבַעְו | 1 םיִרְצְמדםיב |
 %% prb add (interpolator legit NS, cujus nominis glossa est םילנ םיב הכהו

 ex] הליח םיב הכהו 9,4 סזזג]) | 12 *° prb add, cf םיתרבגו et הוהיב; prק

Cpr, 2 ** prb add16 6 ּולְלָהְת | * | nvהוהי םאנ  sed cfםָתָרְבְנּו  
 cf ודדש םירדא רשא 6 + 34.
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 דֹוָׁשַאְּב ממ בשיְו< :בָשַת אל ןֹולקְׁשאָו
 :םיִּתְׁשְלּפ וג יִתרְכַהְ
 וינש יבמ ליצקָשו ויֿפִמ ויָמָד יִתְרְסַהְוז

 " הָדּוהיִּ ל הָיָהְו וניהלאל אּוה"םג רֶאָשִנְו

 :יִסּוביִּכ ןוְרְקָעְו
 -יִּכ שנ דוָע םָהילע רֶבֲעַיאְלְו בָׁשַמּו רבעמ הָּכְעִמ יִתיִבָל יִתיִנָחְו
 פ :יֵניֵעְב יִתיִאְר הָּתַע

 םלָׁשּוְְי תַּב יִעיֵרָה ןויצזתַּב דֹאָמ יֵליגְפ
 אּוה עָשונְו קיִדצ ל אוב ְךּכלַמ הגה
 :תוְנתַאְןֶּב רָיַעְדלַעְו רומחדלע בֶכִרְו יִנָע

 םלָשּוְרִיִמ סּוסְו םִיְֹפֲאַמ בֶכְריתְרֶכַהְוי
 םיוגל םולש רֶּבדְו הָמֲחְלַמ תֶשָק הָתְרְְנְ
 :ץֶראיַפְפַא-דע רָהָנִמּו םי"דע םָיִמ ּולשְמּ

 :וְּב םִיַמ ןיא" רובמ ףיריסא יִּתְחְלש  ַתיִרְּב םְֶּבוְּתָא-םניי
 ְָל ביֵׁשֲאהָנְׁשִמ דיִגמםֹויַה-םַע .הָנְִּתַה יָריִסֲא ןורָעְבְלּובּושיי
 םִפָא יִתאָּלִמ תֶׁשִכ הָדּוהְי יל יִּתְבָֹד"יְכי

 :רֹוּבִג בֶרָחְּכ ְךיִּתְמׂשְו ןי 'ִינְּבלַע "ןויצ נב יִּתְררְָו
 צח קָרָּבכ אֵצְיְו הָאְרִי םָהילע הוהיִו 4

 ס קי תֹוָרְעַסְּב ה עָקְת רפּוׁשַּב הוה ינדאו

 . :ַחָּבַמ תו קרזמַּכ ףאלמו ןוודומּב למה ּותָשְו

 יִנָבַ יב מע ןאָצְכ  יאוהַה בי םֶיִהְֶא הָוהְי קיש
 :וְָמְרַא-לַע יתוְסְסוְנְתֶמ רֶזגְ]

 :יתֹוְלֲתְּב יבבוני שוְריִתְו 'םירּוחב ןֶנֶד 'זִיָפַידהַמּו ובוטדהמ יכל

 7 ןףְלֲאְּכ | 81ft הָבְצַמ v 8? gloss ad) 10(| 916 6 עישומו | rol 6 6 תיִרְכַהְו
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 896 הירכז 9,5—8,13

 תיִבּו הָדּוהְי תי םווגּב הָלָלָק םֶתיָה רשאּכ הֶיָהְויג הָלֶאלָּ
 :םֶכיִדְו הָנְקוֲחְת ּואָריִּתלַא הָבְרְּב םֶתיִיְְו םֶכְתֶא עיׁשֹוא ןּכ, לֵאָרְׂשִ

 ףיִצְקהְּ םֶכָל עֶרָהְל יִּתְמַמָז רֶשַאַּכ תֹואָבְצ הָוהְי מא הכי ם
 ּתְמַמְז יִּתְבַש ןָּב5 :יִּתְמְחִנ אלו תֹוֲאָבצ הָוהְי רַמָא יתא םֶכיִתְבַא
 :ּואְריִּת-לַא הָדּוהְי תיִּבדתֶאְו םֶלָשּוְיתֶא "ביטיַהל הָּלֵאָה םיִמּיַּב
 תַמֶא ּוהַעָר- תֶא שיא תַמָא ּורְבּד ושעת רֶׁשֲא םיִרְבְּ הָלֲא 6

 רֿמֲא-הָּכפ המק % תואְבִ הָוהְידרבְּ יָה :הָנהידםָאָ
 םֹוְִו יִעיִבָשַה םוצו יִשיִמָחַה םֹוִצְו יֵעיִבְרָה םוצ תֹואָבְצ הָוהְי
 םיבוט םיִדעְמְלְו הָחמְׂשִלּו ןושְשְל הָדּוהְי- תיבל הֶיִהְי יִריִשְעָה
 רֶׁשֲא דַע תֹוָאָבצ הָוהְי רַמֲא הֶפ ם ּוּובְהֶא םולשַהְ תֶמֵאֲהְו
 תחַאלָא תַחַא יִבָשוי ה :תֹוּבַר םיִרָע יֵבְׁשְיְו םיִמַע ּואָבָי
 תֹוָאָבְצ הָוהְיתֶא שקבלו הוהְי יִנָּפדתֶא תולַחל ולה הָבְלַנ רמאל
 הָוהְידתֶא שקבל םיִמּוצֲע םִיֹוגְו םיִּבַר םיָמַע ּואָבּוצ :יִנָאדּנ הָכְלֲא
 הָוהְי לַמֶמדהְכ55 פ :הָוהְי יִנָּפדתֶא תלו םָלְׁשּוריִּב תֹואָבצ

 תָנׂשְל לֶכִמ םיִשְנַא הָרְשִע וקיֹוֲחַי רשא המה םיִמיּב תֹואָבְ
 נְַמְׁש יִּכ םֶכּמִע הָכָלַג רמאל יִדּוהְי שיא ּנְכִּב ּוקיֵזֲחָהְו םִיּגַה
 פ  וםָבָּמַע םיִהְלֶא

 הָוהְידרַבְד אָשַמִי 9
 וָתָחְנִמ קָשָמדְו ךרדח ץֶרָאְּב
 ּהָּב"ִלְּבְנּת תָמַחדםְנְו> :ילֵאָרׂשִי יטבש לָבְ לםֶדִא ןיע' הָוהיִל יִּ

 :ראְמ הָמְכָח כ ןוזיצו רצ
 רכְעְּכ ףָכְכירְּבצְּתַו ּהָל רִֹצָמ רֶצ ןֶבָּתו

 :תונּות טיִסְּכ ץורָחְו
 ּהָליֵח םִיַב הָּכַהְו הָנַׁשְרֹוי יָנֹרֲא הנה

 :לָכֲאַת שאב איָהְו
 דאָמ ליִחָתְו הֶּנעְו אריִתְו ןולקשא אָרָּתפ
 הנעַמ ּךלָמ דַבָאְו ּהַטְּבַמ שיִבוהדיִּכ ורקע

13 °° frt add | 16 dl (ex 7,9) | 17 prb dl cf6 | כ ₪, ז * ins הוהי | 
 קז םֶרָא יִרָע | << 348 6 2 הָּב) | 2 1 6 6 ּומְכֲח | 5 1 הָחַטְבַמ 1 55
cf 6% (amd ric éAridog). 



7,8—8,12 SACHARIA 395 

 תויְהְּב םיִנשאְרֶה םיִאיִבּנַה דִיְּב הָוהְי אָרְק רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהדתֶא
 :בשי הָלֵפְׁשַהְו בֶגֵּנַהְו ָהיֵתֹביִבְס ָהיִרֲעְו הילְׁשּ תַבָשי םֶלָשּוְ

 תֹוָאָבְצ הָוהְי רַמָא כ :רמאל הֶיְרכְז"לֲא הָיהְי"רַבְּד יָה ם
 :ויַחֶאדתַא שיא ּושִע םיִמֲחְרְ דָסֲחְו .מָש תַמא טַּפְׁשִמ ירֹמאָל

 םיִרְבְּדַהיתֶאְו הָרְותַהתֶא עומָשמ רימש מש ,rs :עומשמ
 ףצְ יהי םיִנׁשאָרָה םיִאיִבְּנַה דֵיְּב ֹוחּורְּב תֹואָבְצ הָוהְי חַלָׁש רֶׁשֲא
 ּוארקי ןּכ יעמש אל אקרא יִהיַג :תואְבַצ הָוהְי תֶאַמ לו

 -אל רֶׁשא םִגהלָּכ לע םעְסֲאיי :תואְבִצ הָוהְי רַמָא משא אלו
 הָדְמָחץֶרָא ּומישינ בשמו רבעמ םֶגיֵרֲחַא הָּמָשָנ ץֶרָאָהְו םּערָ
 רַמָא הַּכ* :רֹמאַל תֹוִאָבִצ הָיהְיירְּדיהְני8  פ + :הָמׁשְל
 :ּהָל יתאגק הָלֹודְנ הָמֲחְו הָכֹודְג הָאְנִק ןוְַל יִתאגק תֹואָבְצ הָוהְ

 הֵאְרָקִנְו םָלְׁשּיריְךֹותְּב יִּתְנַכׁשְו ןויצ-לָא יִּתְבַׁש הָוהְי רַמֲאהַכפ ם
 מא הָּכ+ סם :שֶדְקַה רֶה תֹואָבְצ הָוהְיְדרַהְו תַמָאָה ריע לשר
 וָתְנַעָשִמ שיִאְ סל תֹובֹחְרְּב תונקזּ םיִנְקְז ּובָשַי דָע תּואָבַצ הָוהְי
 םיִקחשִמ תלו םיִדלי למ ריִעָה תֹובֹחְרּופ :םיִמָי במ וב
 תיִרֲאׁש יִניִעְּב אלפי יִּכ תֹואְבְצ הָוהְי מא הב ם :היֶתְבְְּ
 ס  :תואְבָצ הָוהְי םָאְנ אלפי י ֹיניֵעְּב"םּנ יםָהָה םיִמְיַּבי הֶּזַה םעָה
 ץֵרָאַמּו תרז ץֶרָאַמ יִמע-תֶא עישומ יִנְנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הבז
 םָעְל "נוה םֶלָשּורִי ךותְּב ּונְכָׁשְו םמא יִתאָבַהְוִ :* שָמָשַה אֹובְמי
 הוה מָא-הכפ פ :הָקָדְצְבּו תָמָאְּ םיהלאל םֶהָל הָנְהֶא יִנֲאַ
 הָלֲאָה םיִרְבְּרַה תֶא הָּלֵאָה םִיַמיַּב םיִעָמְׂשַה םֶכיֵדי הֶנְקְנֲחִת תֹואָבצ
 : :תוְנְּבַהְל לָכיִהָה תֹוָאָבְצ הָוהְיתיִּב דסי םּויְּב רֶׁשֲאי םיִאיבָנַה יִפמ
 הָנְניֵא הָמָהְּבַה רכשו היָהְנ אל: טֶדֶאַה רכש יםּהָה םיַמָיַה יִנְפַל יכנס
 :ּוהֲעָרְּב שיא םָדֲאָה"לְכ"תֶא יתְלָשַאו רָפַהְִמ םולָשךןיא אבלְו אָצויִלְו
 הָוהְי םָאְנ הָּזַה םַעָה תיִרָאְשל ינַא םיִנׂשאָרָה םיִמָּיכ אל הָּתַעְו
 -תֶא ןֶתִּת ץֶרֶאָהְו הָיְרפ ןֵּתַּת ןפָגַה יםולָשַה עָרָדחיֶּבי< :תואְבְצ
 -תֶא הָגַה םַעָה תיִרָאְש-תֶא יִּתְלַחְנַהְו םֶלַט ונָתו םִיִמָשהְו הלובי
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 contin 7 || 1 םרעסאו | Cp 8,6 = num add ex זס? || 7 ° prb שמשה (>6)

 trsp post חרזמ et 1 ואובמ 'אַמּו | 9 == קזמ ג4d cf הלאה םימיב 6 םויב;
 63 םויַמ | זס * קזק הָלֵאָה |*1 הלאו | ז2 ** 1 םּולָש הָעְרוֲא כ 4 6.



 394 הירכז 7,7—6,8

 ץֵרָאב ּוכְלַהְתַה ּוֵָל רמאיו ץֶרֵאְּב ְּךְלַהְתַהְל תֶכָלָכ שקו וא
 םיִאָצִחַה הֶאְר רָמאל יֵלֲא רבו יתא קעזיו* :ץֶרֲאְּב הָנְכַלַהְתִתִ
 פ | ןופְצ ץֶרֲאְּב "יחּורתֶא יּוחיגַה ןופָצ ץֶרֶאלֶא

 תֶאַמ יְלֲחְמ הָלּוגַה תֶאְמ חוקֶלי< :רֶמאָל יִלֲא הָוהְידרבְ יָה,
 הָישאו 'תיִּב ָתאָבּוי *אּוהַה םִיַּב הֶּתַא תאְבּו" הָיְעַרְי תֶאָמּו הָיִבּוט

 יתֹוָרֲמְע ָתיִׂשעְו בָהְזְויִיִסַכ תחקלה יי ילָבְּבִמ ּואָּבירָׁשִא הָיְנַּפְצְְְב
 יוילֶא ָתְרמְאְוי< :ילָנַה ןקפה קָדָעיהְיְְּב עָשוהְי שאָרְב ָתְמׂשְוי
 ויִּתְחַּתַמּו ומַש חמצ שיִאדהַּנַה רֶמאַל תֹוִאָבְצ הָנהְי רמָא הָּכ רמאָל
 -אּוָהְו הָוהְי לָכיהתֶא הָנְבִי אּוהְן :יהָוהְי לָכיַהתֶא הָנְבו חַמַצִי
 םולש תצעו יָת ןָהב יהָיהְו ואְסַּכְלַע למ בֶׁשיְו דוה אָשִי
 היעַדיִלְ היטל יֵמָלֲחְל הָיְהִּת יתרַטַעַהְיי :םָהיִנְׁש ןיִּב הָיְהִּת
 לָביִהְב י נְבּו ּואבָיו םיקוחרו5 :הָוהְ לָביִהְּב ןורְּכזְל הינפצדּב לו

 עּמָשיא הָיָה יסכילֲא יִנָחְלש תב הוהְיחיִכ םתְַריִ הוה
 פ  יםֶכיַהְלֶא הָנהְי לוקְּב ןועְמְׁשִת

 יהירכְזלֶא הוהְי"רבְד הָיָה" למה ׁשיְרְרִל עפר תש יה ל
 יםָגָרְו רָצֶאְרַש ילָאדתיִּב חלשיו> :"ולְסְכַּב יִעָשְּתַה שֶרְתְל הָעְּבְראְּב
 רׁשֲא םיִנָהְּכַהלֶא רמאל :הוהְי יִנָּפִתֶא תולחל וישְגַאְ למ
 יִשָמַחַה שֶדָחַּב הָּכְבָאָה רמאל םיִאיִבָנַהְלֶאְו תֹואָבְצ הָוהידתיבל
 תֹוֲאָבְצ הָוהְירַבְּד יהי ם :םיִנָש הָמַּכ הֶז יִתיִשָע רֶשאּכ רֵזָנִה
 םָּתִמַצִיִּכ  רמאל םיִנָהְכַה לֶאְו ץֶרָאָה םַעדִלָּכְדלא רמָא5 :רָמאָל לא
 יכְ :יִנָא יֵנְּתְמִצ םוצַה הָּנָש םיִעְבַש הוו יֵעיֵבְׁשבּו יׁשיִמֲחַּב רופֶסְ
 אולה :םיִתְשַה םָּתַאְ םיִלְכֲאָה םֶּתַא אֹוָלֲה ִתְׁשְת יִכְו לכת

 nter-ו  angelusו בֶרעַמַה ץֶרָא-לָא | 8 * 6 ּותיִנֲהְו | * 1 הוהי הּור, 7
pres loquitur, lector aliquis * esse abbrev הוהי oblitus est | ro *5 add || 

 תאמ גמזe היבוט ₪ היעדי ₪ הלונה (תיב diזסg) | ג cf 1תֶאַמּו 1 55

 - v14 | °° add, proph unam coronam, quam Serub acciתהיה cfתֶרָטַע
piat, facere jussus est | 12 * 1 םֶהיִלַא cf v ro || ® fit add | r3 * prb ins 

 ץפ 138 || 14 *1 תֶרָטַעָהְו מ cf fוניִמיִמ  fn 5 | *16 6םהינש ןיב  cfעַשּוהְי
 (00ד6צ) | 1 הָיָשאיִלּו  Urouévoucwwד cf Io et 6 0%6הִיְהִּת | *1 6 8 יֵּדְלָחְל 6

cf Io (prb v 14 add) || 15 *5 add cfv 2 םהילא תרמאו | prb add et 

fin vs 15b exc | Cp 7, 1 *5 add cf הירכזילא et ילא v 4; 69; 8,18; vb 
 רצארש (8 'ש);  conjg 6לאדתיב  contin init vs || * add | 2 prb"ונו העבראב

 טנמטמ תסmeמ; מטח 1 רַצֲאְרְׂשְלַא? || ? | םֶנְרדתֶא (aגטז םישנא : sgnרצארשלאתיב
pro ישנאו) | 5 1 הֶז\ + 3. 



4,14—6,7 SACHARIA 393 

 -לע םיִדָמְעֶה רָהְצִיַהְיִגְב ינָש הָלֶא רָמאיַו+ :ינדַא אל רמאָו הָלֶא
 פ ץרָאָהרלְּ ןודא

 יִלֲא רָמִאיַו :הָפֲע הָלְגִמ הֵּנַהְו הָאְרֶאְו יניע אָשֶאְו בושָאְוי 5

 הָמֵאָּב םיִרָשָע ּהּכְרֶא הָפָע הָלגְמ הָאר יֵנֲא ראו הָאר הָּתַא הָמ
 -לָכ ינּפ-לע תאציַה הָלָאָה תאָז יִלֲא רֶמאוו :הַמַאַּב רֶׂשֲע ּהָּבְחְרְו
 יָהֹוָמְּכ הגמ 'ֹעֶּבׁשִנַה"לָכְו הָקִנ יִהֹוָמְּכ הָנַמי בגגַהלְכ יִּכ ץֶרֲאָה
 -לָא בָנַַּה תִיָּב-לֲא הָאָבּו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ ָהיִמאַצּוה+ :הקַנ

 ויצתֶאְו ּוָלְכְו ותיב תב הָנְָו רֶקׁשל משב בשנה תיב
 ס = ויְנְבַאדתֶאְ

 הָמ הֵאְרּו ךיניֵע אָנ אָש יִלָא רַמאּיַו יִּב רבדה ְּךאָלַּמַה אציו5
 'תאָצויַה הָפיִאָה תאָז רֶמאיו איָהיהַמ רַמאָו* :תאְּזַה תאָצויַה

 תאזְו תאָׂשִנ תֶרָּפֹע רֵּּכ הֵּנַהְו :ץֶרָאָה"לכְּב 'םָניִע תאז רָמאיַו
 קשיו הָעְׁשְרָה תאֶז רָמאיִוי :הָפיִאָה ְּךוָתְּב תֶבָשּוי תַחַא הָשַא
 ס יָהיִפדלֶא תֶרָפועָה ןְבָא-תֶא ליו הָפיִאָה ךותְילֶא ּהָתֹא
 םֶהיֵפְנכְּב ּוָרְו תֹואְצִמ םיִשָב םִיּתְׁש הָּגַהְו אָראְו יניע אָשֶאְו
 ןיבּו ץֶרֲאָה ןיִּב הָפיִאָהתֶא הָנָשּתַו הָדיִסַחַה יִּפְנַכּכ םִיַפְנְכ הָּנַהְלְו
 תוָכָלומ הָּמַה הָנֲא יִּב רבדה ָאָלַמַה לֶא רַמאָוי* ם ::םִָמְׁשַה
 ףבּוהְו רַעְנַש ץֶרָאְּב תב הָליתֹוְנְבְל לא רמו :הָפיִאָה-תֶא

 פ  הָתְנְכְמְלַע םָש יהָחִּגֲהְ
 יבמ תֹואָצְי תֹובָּכְרַמ עַּבְרַא הֵּנַהְו הָּפְרֶאְו יניע אֵׂשֲאְו בָשֶאְוי 6

 םיִסּוס הָנשאְרֶה הָבָּכְרַמַּבי :תֶׁשְחְנ יֵרָה םיִרְהֲהְו םיִרָהַה גש
 תיִשְלָשַה הָבְּכְרמבּוג :םיִרֹחְׁש םיִסּוס תיִנׁשַה הָבְּכְרֶמַבּו םיִמְדַא
 ןעַאְוצ :םיִּצְמִא םיִּדְרְּב םיסּוס תיִעָבְרֶה הָבָּכְרַמַבו .םיגָבל םיִסּוס
 רַמאּיַ אלמה ןעיו5 :ינדַא הָלֲא-הָמ יִּב רבה ךאלמה"לֶא רַמאְו
 -לָּ ןורָאזלע בָצָיְתַהַמ תואָצוְי םִיַמׁשַה תוָחּור עֵּבְרַא הָלֶא ולא
 םיִנָבְלַהְ ןופצ ץֶרָאלֶא םיִאצי םיִלחְׁשַה םיִמּוסַה *ּהָבְרֶשַא5 :ץֶרָאָה
 ייִצָמאָהְז :ןָמיִתַה ץֶרָאדלֶא ּאְצָי םיֹוְְּבֹלְו 'םֲהיִרֲחָא-לַא ּואְָי

 ל - tl ה

R= 0 | 166 םֶנּע 0 מ avtdv) . 7 16 6 הָנַהְו | זז * frt aad 

(dittogr?; 6 ל 6 6 ָהְחיִנָהְו | ))ןֵכָה | Cp6,3 add )ex v7 insert) | 1 עַבְרַאְל 

cf vb praeced הָלַא) | 6 a-a frt add טפ) 5 de תובכרמה, טפ 6 de םיסוסה 

loquitur) | ° ft 1 Dִץֶרֶא | 7 * 1 םיִּמָדַאָה (םיצמאה הַקד colorem non 

signific). 



 392 הירכז 7-3

 יִּתְרַמְׁשַמ-תֶא םֶאְו ּךְלַּת יֵכָדְדִּב"םִא תֹואָבְצ הָוהְי רמָּאדהְכז :רָמאָל
 ל ּתַתָנְויֵרְצֲח"תֶא רָמְׁשת םֶגְו יִתיֵּב"תֶא ןיֶרָּת הָּתַא-םנְו רֹמָׁשִת

 יְֲֵע"תֶא איִבמ ננה הָמָה תֶפּומ ישא יִנָפל םיִבְׁיַה ךיערו

 הָעְבְש תַח ןֵבָא-לע עַשּוהְי ינפל יִתַתנ רש ןֲֵאָה הגה :חמָצ
 -ץֶרָאָה ןְנע-תֶא יִּתְׁשִמּו תואְבְצ הָוהְי םָאְנ הָחִּתְפ ַחֶּתַפִמ יֵנְנַה םִיָניע
 שיא ִאְרָקִּת תֹואָבְצ הָוהְי םֵאְנ אּוהַה םיִּבפ ס ::דָחֶא םיְּב איִהַה
 :הָנֲאַּת תַחַּת" לא ןַפַג תַחַּתלֲא והֲעְר-לֲא

 :ְתָנׁשִמ רּועַירָשַא ׁשיִאְּכ יֵנֵריעיו יִּב רבלה אלמה בֶׁשיַוי 4
 הָלָּכ בֶהָז תַרּונְמ הָּגִהְוויִתיִאָר ירמאיו הָאר הָּתַא הָמ ילֶא רמו
 תֹוקְצּוִמ ּהָעְבָשְו 'הֵעָבְׁש ָהיֶלֲע יָהיִתרְג הַעְבְׁשְו ּהָשאר-לַע יּהָכְגְו
 יהָלְּגַה ןיִמיִמי דָחֶא היל םיִתיַז םִינׁשּוג :יּהָשאר" לע רֶׁשֲא תורָגל
 הַמ רֶמאַל יִּב רבה ךאלמהה לֶא רַמאָו ןַעַאְו+ :הָלאמְׂש לַע דָחֶאְ
 -הַמ ָּתְעַדָי אולה יִלֶא רֶמאּיו יב רבה ְךְָלַמַה ןעול5 :ינדא הָלֶא
 הָוהְידרַבְה הָזי רמאל ֵֹלֲא רָמאּיו ןעוS :ינדא אל רמאו הלא הָּמַה
 הָוהְי רַמָא יחּורְּבְדםִא יִּכ ַחֹכְב אָלְו להב אל רמאל לָבָּבְרְזלֶא
 -תֶא איִצוהְו רושימל לבב נפל לרגַהי-רַה הָּתַאדיִמז :תֹואָבִצ
 פ הל ןָחיְוַח תּואְשִּת 'הָשארַה ןֶבֲאָה

 ויָדָיו הָזַה תִיְּבַה ּוָרְסִי לָבְּבִרַז ידי :רמאל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יקי
 םויל זב ימ יב :םֶכיֵלֲא יִנֲחְלש תֹוִאָבִצ הָוהִייִּכ תָעַדָיְו הָנֲעַצבּת
 הָלֲא"הָעְבְׁ לֵבְּבְרז דִי ליְּבַה ןְבֲאָה-תֶא ּואָרְו חמש תונטק

 ינש-המ ולא רמו ןעָאְיי ץֶרָאָה"לֶכְּבםיִמְטושִמ מַה הוהְי יגיע
 רַמֹאָו תיִנָש ןעֶאְוי= :ּהָלּואמַשדלַעְו הָרֹנְּמַה ןיִמְי-לע הָלֲאָה םיִתיִּדַ
 בֶהְוַה תֹרָּתנצ יִנָש דיְּב רֶׁשֲא םיִתיוַה ילבש יִתָשדהַמ ויָלֲא
 -הָמ ָתְעָרְי אוְלָה רמאל לא רֶמאָניג :בָהְּזה םַהילעַמ םיִקיִרְמַה

  10 nonnט ||  (ex ult conson praeced vb ortum)‘כ  | 8 dlםיִכְלַהַמ 71

add hab | Cpa, 2 516 0 Vrsרbk] | * 1 6 6 | 1 6 6 תורנ | 
 הוהי רבד הז  pP3 LADD corr 06 verbaָהיֶלֲע * | 6 46 6

usque ad לבברז דיב v 10 ֹתוterrump contextum; nam vb הלא העבש 

in ro continuant vb רמאל ‘לא רמאיו ֹומ 6 | 7 = 1 ft ;רָהָה תא זקp 
 רֶהָה"תֶא יִּתְמַׂשְו | * 1 שארק < הז תֹואְׁשְּתַה | 9 1 םָּתְעַדיִו + םכילא; תסמת

gb add habent (ga. 10 Jahve logu) | ro frt crrp || v 12 prb add (v 13 

contin v II). 



2,5—3,6 SACHARIA 1 

 תודיְל םֶתִא 'דיִרָחַהְל הָלַא ּואָבִי ושאר אָשְנְאָל ישיִאדיִפְּכ הָדּוהְי
 אָשֶאְו* ם ּהָתֹורָזְל "הַדּוהְי ץֶראדלַא ןרק םיִאְׂשִגַה םיוּגַה תֹונְרקתֶא
 דלה הָּתַא הָנֲא ראפ :הָּדִמ לֵבֲח ּודָיְבּו ׁשיִאהַּנַהְו אָרָאְו יניע
 הָּגַהְוז ּ:ּהָּכְרֶא הַּמכְוּהַּבְחְר"הַּמַּכ תוארל םֶלשּוידתֶא למל יִלָא רמו
 ץֶר וָלֶא רמו :ותארקל אצל רַחַא ךאלמו אֿצי יִּב רֵבַּה אלמה
 הָמָהְבּו םֶדִא במ םֶלָשּורי בֶׁשת תוזרּפ רמאל ולה רענַהלֶא רָּבּד

 הָיְֶא בכ ביִבָס שָא תַמוח ההיא הָלהיְהֶא נאו ּהָֹותְּב
 לעַּבְראָּכ יִפ הָנהְיְדםַאְנ ןופְצ ץֶרֶאַמ 'ּוסנַו יוה יוהי ם  :הָכּותְב
 תָבָשוי יטְלָמַה ןויצ יוהי :הָוהְי-םָאָג םְֶתֶא יִּתָשְֶ םִיַמְׁשַה תֹוָחּור
 -לֶא יִנְָלֶש דּובְּכ רָחַאי תֹואְבְצ הָוהְי מא הָכ יִּכַ* ם :לָבָּבתַּב
 יִנָנַה 3 בע תבָבְּב עָגנ םֶכָּב עֶנֹּנַה יִּב םֶבְתֶא םיִלְלָשַה םִיּוּנַה
 תֹוֲאָבְצ היהְייִּכ םָּתְעַדיִו םהידְבעל ללש ָּהְ םָהיֵלע ל יִדְיתֶא ףיִנִמ
 ּךָכותְב ִּתנכְׁשְ אָב"יִנְנַה יִּכ ןויצזתַּב יֵחְמְְׂו יִנְר% ם :יִנֲחְלׁש
 םַעְל יֵל ּויָהְו אּוהַה םויּב הָוהילֶא םיֵּבַר םיוג לנו :הֹוהְי-םֲאָנ
 הָוהְי לֲחבְו6 :ךילא יִנְְלֶש תואְבְצ הָוהְויִּכ תַעַדָיַו כותב ייִתְנכָשְו

 לכ סֶה יז :םֶלְשּוְריִּב דוָע רַחָבּו שרק תָפְדַא לע וקְלָח הָרּוהְיתֶא
 ס | ּושְדְק ןֹועַּמִמ רֹועג יִכ הָוהְי יִנָּפִמ רֶָשְּב

 הוהְי ְךאְלַ ינפל דַמֹע לּוָּנַה ןֶהֹּכַה עְׁשֹוהְיתֶא נָאר 3
 הָוהְי רַעְגִ ןָמָשַהלֶא הוהְי רָמאו+ :ונָטָשל וניִמילע דָמֹע ןמְׂשַהו
 לצמ דוא הז אוְלַה םֶלָשּוריִּב רקבה ךַּב הָוהְי רַעְגִיְו ןַטָשַה ְּךְּ
 ןעו + :ךאלמה יי נפל דמו םיִאֹוצ םיִדָנְּב שבל הָיָה עָשּוהיַו: :ׁשֲאַמ
 רמי ויָלֲעַמ םיִאֹצַה םיִדנְּבַה ּוריִסֶה רמאל לנפל םיִדָמעָה- לא רַמאיַ
 ירמאָ :תוצְלַחמ יֵדְתֶא שּבְלַהְי ינוע ךילעמ יִּתְרַבעֶה האָר ויִלא
 ושאר-לע רוהָטה ףיִנָצַה למישיו ושארדלע רֹוִהְמ ףינצ יומיׂש
 עָשּוהיִּב הוהְי ְּךֶאְלַמ דעינ5 :דָמֹע הָוהְי ְּךֶאְלַמּו םיִדְְּב ּוהָׁשַבְלַיַ

(Tod SEdvat) quare prps DAN4° דַחָהְל lprb WN cf Mal 29 | b 6 vid leg 

 קזס םֶתַא ?) | * 6 הוהי (קrקצ קסז רמאל : תֹונְרְקַה עָּבְרַאדתֶא תֹודיְל םיִאָב הָלֶא
 שאר...הלא ג44?) | 7 16 6דמע | ig Sl 6 ּוסָנ | * 1 6 6 עְַּרַאַמ
 cf 1,8 | < יִּתְצַּבְק sive יִּתְפַסֶא cf 6 | זז 3 dl (dittogr) | 12 ** 406; לא
 םיוגה cסמjg 6'צ הוהי רמא 5 ּךַחְלש דֹובָּכ ץֶרֶא trsp post[ לבב 11( ||

 ל Tig sof pr ‘ly | 15 51 6 6 ול | * 1 ןַכָשְו 6 'בכשו קזק5 155 יתנכשו
continשבלהו  add, nam3, 2 1הוהי ךאלמ | 4 *°  usque ad fin vs add | Cp 

 mper: גו וריסה | 1c 6 ותא (? ּושָּבְלַהְו) | 5 * 616 6 | ל 16 6 ּומיֵׂשְו | <
init vs 6דמע הוהי ךאלמו 6  g;סמc1 דַמֲע 6  | excעט 6 םירוהט  
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 890 הירכז 1-4

 תֹואָבְצ הָוהְי לַמָא הָכ רמאל םיִנשאְרֶה םיִאיִבָנַה םָהיֵלֲאואָרְק רֶׁשֲא
 -אָלְו ָּעָמָש אֶל םיִעְרַה םֶכיִליִלַעַמּ םיערָה םֶכיִכְרִּדִמ אָנ ּובּוש

 ּונישַה אלה ייבנה בעת תי רש יו רבו וחי
 ּגנְל תֹוׂשעל תואְבָצ הָוהְי םַמְז רֶׁשֲֹאַּכ ּורְמאּיַו ּובּושיו םֶכיִתְבִא

 ס ּּונָתִא הָשָע ןָּכ ּניְִלעַמְּוּוניִכְרדַּ
 תַנְׁשּב טָּבַש שֶדְח"אּוה שדה רֶׂשְעיִּתְׁשִעְל הָעְּבְרַאְו םיִרָׂשֲע םויָּב

 איִבָנַה אוְרְע ּב ּוהְיְכְְּבְְּ הָיְרְכְזלֶא היהְי-רַבְד הָיָה שוירֶדל םִיַתְׁש
 רגע יאּוָהְו םלֶא סּוס-לע בָכְר* ׁשיִא"הַּנַהְו הלילה ויִתיִאְר* :ירמאל
 :םיִנָבְלּו 'םיְִרׁש יםיֵּמְדַא םיסּוס ֹויָרֲחאְ הָלצמַב רֶׁשֲא ימיִפֲַהַה ןיִּ
 ְךַאְרַא יֵנֲא יִּב רבדה אלמה ילא רֶמאּי ינדא הלֵא"הָמ רַמאָנ ס
 רֶׁשֲא הָלֶא רמאיו םיִפֹדֲהַהְיֵּב דַמֹעֲה ׁשיִאָה ןעיו = :הָּלֲא הָּמַה"הָמ
 ןיּב למעה יהוה ףאלמ -תֶא ונעו: :ץֶרֶאְּב ּךְלהֶתֶהְל הָוהְי חלש
 :תַמְקׂשְו תַבְׁשי ץֶרֲאָה"לְכ הָּגַהְו ץֶרָאְב ּונְכְלַהְתַה ּורְמאיו םיִסדַהה
 םֶחרְתִאָל ּהָּתַא יִּתָמדדַע תֹואָבְצ הָוהְי רמאינ :הוהידדַאלמ ןעי 2

 רק :הָנָש םיעְבש הָו הָּתְמְַ רשא הָדּוהְי רָע תֶאְו םֶלֶשּוְְי-תֶא
 רֶמאָּיו + :םיִמָחָנ םיִרְבּד םיֶבוט םיִרְבִּד יִּב רבה ךָאְלִמַהדתֶא הוהְ
 ית תֹואָבצ הָוהְי רָמָא ה ה: ארק יב רכה למה -

 oss | ס הק ב :הָמָהְ .טָעִמ יִתְפצְ נא רֶׁשא םיִּגְנאָשַה
 הָוהְי םָאְנ ּהָּב הָנָבִי יִתיִּב םימֲחַרְב םִָשּוְיִל יִּתְבַש הוה רַמֲאהּכ
 הָוהְי רַמָא הָּב רמאל אָרְקו דעו :םֶלָשּוְריְדלע הָטָּנִי הוָקְו תואְבַצ
 דֹוע רחְכּו ןויצדתֶא דוע הוהְי םַחֹנָו בֹוטִמ יִרָע הָנָצּופְּת דֹוֲע תֹואָבְצ

 5 ולׁשיִב
 ְָאָלַמַה"לֶא רמו :תֹוְנְרק עֶבְרא הָּגהְו אָרָאָו יניע"תֶא אָׂשֲאָוו ל

 הָדּוהְי"תֶא ּוָרַז רֶׁשֲא תֹונְרָקַה הלא יֵלֲא רָמֲאַֹו הָלֲא"הָמ יִּב רַבִַּה
 רַֿמאָוצ :םיִׁשָרֲח הָעָּבְרִא הֹוהְייִנֲאְרַופ ם : טלר לֶאְרְשידתַאי

 -תֶא ּורזְירָשַא תּונְרְַה הָלֶא רמאל מאו תש םיִאָב הלא הָמ
 |  306 | 8 == 466א ֵליִלֲעַמּו | 7 == כזפ ,וּמַעְלְלִ'  ; cM? ₪ 6ןםֶכיֵלְלעמַמּו 4

 606 cf 6,1 || © 6 habet 4 coloresשש) [écov rdv ]6%9 + duoע  )66םיִרָהָה 6 5

cf 62s || sic 8; mlt MSS W || vo add || זז *" 1 prb שיאה | 12 ™ 1 prb 

  | r71?cE6DDYcfviz.i6וקו  cf13 |16lcK mp) 0יב רבדה ךאלמה

(sed etiam Jes 51,3) | Cp 2, 2 °° add 6/ 4. 
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 רָמאֹיו יִּנַח ןעיו + :אָמְטְי ּוְרֶמאיַו םיִנֲהְּכַה נעו אָמָמִיַה הָלֲאלְכִּב
 םֶהיֵרְי השעְמלָּכ ןֵכְו הָיהְי-םִאְנ נפל הֶּזַה יוגַהןכְו הֶּזַה"םֲעָה ןּכ
 םוּיַהְדְִמ .םֶכְבַבְל אָנ-ּומיִׂש הָּתַעְו55 :יאּוה אָמָמ םַש ּוביָרְק רָשאְו
 יםֶתְויהְמ6 :הָוהְי -לָביִהְּב ןבָאלֶא ןֶבָאדםּוש םֶרָטִמ הֶלָעְמְו הָזַה
 םיִׁשָמֲח ףשחל בֶכיַהלא יאָּב הָרָשַע הָתְיָהְו םיִרְשע תַמרע- לֶא יאָ
 תֶא דרֶבבּו ןוקְיבו ןופדׁשּב סֶכְתֶא יִתיִּכַה יז :םיִרְׂשֲע הָתְיָהְו יהל
 םכָבְל אנ"ּומיש:5 :הָזהְי-םאג יִלא יסֶכְתֶאְןיִאְו םֶכיִדְ .השעמ"לכ
 םּיַה- ןמְל ייִפיִשֶתַל הָעְּברַאְו םיִבָשָע םויִמי הָלְעַמְו הָּנַה םוּיַהְֶוִמ
 -ידַעְו הָרונמַּב עֵרנַה רֹוֲעַה 9 :ימָכְבבְל ומיש" יהוהלַכיֵה רַפִיירְׁשֲא
 ס  ַָּרְבַא הֶּזַה םוּיַהְְוִמ 'אָשְנ אֶל תזה ץעֶוְןֹומְרָהְו הָנאִּתַהְו ןֶפּגה

 :רמאֵל שֶדֶחל הָעְּבְראְו םיִרְׂשֲעְב יֿנַח-לֶא תיִנְׁשוהָוהְי"רַבְ יָהְרְוס
 -תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא שיִעְרמ יִנַא רֹמאָל הָדּוהְיתַחּפ לָבְּבְרְז-לֶא רמָא יי
 םִיֹוּגַה יתֹוכלממ קח יִתְדַמָשַהְ .תֹוכְלמַמ אָפַּכ יִּתְכַפֲהְוצ :ץֶרָאָה
 :יָחָא בֶרָחְּב שיא םֵהיֵבְכְרְו םיִסּוס ּודרִו היֵבְכְרְו הָבָּכְרַמ יִּתְכפָהְו
 יֶדְבֲע לֶאיִתְלֶאְשְרִּ לָבּברז ד ְךֲחָקַא תֹואָבְצ הָוהְוםֶאְנ אּוָהַה וב
 :תֹואָבְצ הָוהְי םֶאְנ יּתְרַחְב ָּךְבדיִּכ יםֶתּוחַּכ ךיֶּתִַמַשְו הֶנהְידםִאְג

 546 84314. הירכז

 -לֶא הוהְי-רַבְד הָיָה שֶוְיִרָדְל םִיַּתַׁש תֶנָשַּב יֵניִמְׁשַה ׁשֶדחַּבי 1
 םֶכיִתֹובַא-לע הָוהְי ףצְקי :רָמאל איִבָּנַה ְּעְדַּב הָיְכְרֶּבְִּב הָיְרַכְז
 הָוהְי םָאְנ יִלֶא ּובּוש תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ םָהָלֲא תְרַמָאְוי :'ףצק
 םכיִתְבַאכ יִהְּת" לא :תֹואְבְצ הָוהְי רַמָא םֶכיִלַא בּושָאְו תֹוֲאְבְצ

14 6+ éEvekev דשצ Anuudtwv aVrdv Tdv 6pBpwidv רָחש םֶתֹחָקְל ןעי) = 

 חפסטשחשאש קז 600. = םיִנָּפ םֶתאָשְנ סא ןעע ? ve 1דַחש םָּתְחַקְל ןעי;
 -65 ard rpociwrou rovwv 00700 Kal emgeire 6 OAc éAEyxovטצעמ0מססטדסג

106 cf Am 5,10, sed omnia add || 16 ° 1 םֶתייָהְ"(יִמ)הַמ (cf 6 tives rire) et trsp 

  | v 17 add = Am 4,9 || * prbבקיה  cf r,g)| © prb glossa adאב  + | *1 bisגטס
  15 0 (velה | 18 3-5 400 6( ץ  cf Am 4,9 et 6 kal otkו םֶּתְבָש אלו

 | כִּיא | 5 ED‘; ins? Dָדעו  add)| 5-5 conjg cv 19 cf 6S | r9 * 65שמ -

22 * nonn תוכלממ add hab | ל frt vb ut ולפי exc | 23 ins? .יל 
Cp 1, 1 fit exc dies mensis | 2 6+ לודנ cf7;12; 
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 8 יגח 13

 ּךָאְלמ יֿנַח רַָמאיַניי :הָוהְי יִנָּפִמ םַעָה ּואְריינ 'םֶהיַהְלֶא הָוהְי
 רע+ :הָהְיםֶאְנ םַכְּתִא ינַא רמאל םעל הָוהְי תּוכֲאְלַמְּב הָוהְי
 עשה: ַהּור"תֶאְו הָּדּוהְי תַחּפ לֵאיִּתלׁשְַּב לֵבָּבְרְז הּורזתֶא הָוהְי
 יו לאביו םַעָה תיָרֲאְׁש לָּכ ַחּוֹזתֶאְו לולגה ןהפה קרוי
 al ו םיִרָשַע יםיְּבפ ם :םֶהיֵהְלֲא תֹוֲאָבְצ הָוהְיתיִבְּב הָכאָלַמ
 יׁשְׁשַּב שרחל

 דָחֶאְו םיִרְׂשְעְּב יִעיִבְׁשַּבי 2 :ךֶנַמַה שֶויִרְדְל םִיַתְׁש תֶנְׁשְּב
 לבּבְרְז-לָא אָנְרַמָא> :רָמאָל איִבּנַה ינַח"דִיְּב הוהָי-רבְד הָיָה ׁשֶרֲחַל
 -לֶאְ לדְנַה ןֵתַֹּה קֶרֶצהְיָּב עָשוהי"לָאְו הֶדּוהְי תַחּפ לאיִּתלׁש-ןב
 הַּה תִיַּבַהתֶא הָאְר רשא רֶטְשּגַה םֶכָב ימי :רמאל םַעָה תיִרָאש
 ןיָָּכ ּוהָמְכ אולה הָּתַע ותא םיִאר םֶּתַא הָמּו ןושארָה ידּובְכִּב
 קֶדָצוהְיְְְּב עָשוהְי קח הָוהיָאְנ בבר קזח הָּתַעְו+ :םֶכיִניִעְּב

 םֶכְתַא יגאייִכ ועו הָוהייסֲאנ ץֶרָאָה םעלָכ קמו לונה ןהכה
 יםִירְצַמִמ םֶבְתאְְּב סֶכְּתא יּתְרְכְ"רָשַא רֶכְּדַה-תֶא :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ
 תואָבצ הֹוהְי רַמָא הָכ יִּכ5 ם יּואָריִּתְלַא םֶכְכותָּב תֶדָמַע יִחּורְו

 םָיַהתֶאְו ֶרֶאָה"תֶאְו םִָמְׁשַה-תֶא שיעְרמ יִנַאְו איה טַעְמ תַּתַא דוע
 םיוגַהדלָּכ תֵּדמֲח ּואָבּו םיוגַהדלָּכדתֶא יִּתָשַעְרִהְוז :הָבְרָחָה-תֶאְו
 יל ףָסָּכַה ל :תֹוִאְבְצ הָוהְי רַמָא דובְּכ הָּזַה תֶיַּבַה-תֶא יתאַלַמּ
 ןורחַאָה ְּזַה תיבה בב הָיִהְי לוב :תֹואָבצ הָוהְי םֶאְנ בָהְזַה

 הָוהְי םָאנ םוָש ןּתֶא הֶַּה םִקְמַבּו תואְבִצ הָוהְ רַמָ ןושארַהְמ
 5.22 ,תואבצ

 -רַבָּד הָיָה שויְרֶדְל םִַּתְׁש תגֶשּב יִעיִשְּתַל הָעְְּראָו םיִרְׂשעְּבי
 -תֶא אָנלַאָש תואְבַצ הֹוהְי רָמָא הָּכַיי :רֵמאָל איִבָּנה יֵּגַח"דַיְּב הָוהְי
 עַגְנְו ודְנֶּב ףְנְכְּב שָרֶקרַשְּב שיאז אָשָיַ הי :רמאל הרות םיִגָהְּכַה
 לָכַאמלָּכְ לֶאְו ןמש" ןייהדלֶאְו .ריֹזנַה-לאְו םֶחלַה לֶא ּופָנְכַּב

 ׁשֶפְג"אַמְמ עגוײםא יח רָמאָיַיי :אָל ּורמאיו םיָנהְכַה נעו שָדְקיה

%-- 

 12 51 ( 6869) םֶהיִלַא | צ 13 add cf הוהי ךאלמ יגח 6 איבנה יגח 2

 6135 etz4b | 15 “Dn | al | Cp 2, 216 68 דלָּבְדלֶאְו 6112. 14 | 576:
 gloss ad םככותב תדמע יחורו | 6 ;dl 6 <זו 6ח05 <ץשע (06100) = ינא תחא דוע ? |

et Gn 27,15 || g 6+ kai eiplvnv wuxfig 616 repiroindwvואבו  cf6 תֹדְמֲח  

 ravri TQ [ יה tod [?l Znrodvri] 6007001 ד6ע vadv 70070 = שָפָנ תַוְלַשו

ex 155 9( gb)|הָּוַה לָכיַהַה םמוקל (פזק5 דֹוסְיַהלְּכ תויַחְל) דַפֹויַה"לָכְל הָיִחַמְל (6+  
(sie 9( erat 16600 cod Hillel ef 6ילא היב  GY Edd10  



Zeph 3,20—Hag 1,12 222114 א 18 - 1 387 

 ץַּבקַא הָחְְּּנַהְו הַעַלֹצַה-תֶא יִּתְעׁשֹוֲהְו
 :יםָּתְׁשְּב ץֶראָהלְכְּב םָׁשְלּו תַלֲהְתַל םיִּתְמָשְו

 םֶבְתֶא יוצב תעְבּוי םֶכְתֶא איִבָא איִהַה תַעְּביפ
 ימְכיֵתּבְׁשתֶא יִבּושַב ץֶרָאָה מע לכְּב הֶלְהְתלְו םשל םֶכְתֶא ןתֶאיִּ

 :הָוהְי רָמָא םָביִגיִעָל

HAGGAI. ‘AN 

 שחל דָחֶא םוויָּב יִשָשַה ׁשֶדהּבְךְלַמַה ׁשיְרָרְל םִיַתַׁש תנְׁשִּבי 1
 תַחַּפ לאיּתְלֵאְׁש-ןּב לבְּבְְז-לָאי יאיִבָנַה ֵנַחרִיְּב היהְו-רַבְד הָיָה
 הָוהְי רַמָא הָּכ* :רָמאל לונה ןהה קְדצוִהיְּב ַעָשוהי"לֶאְ הֶדּוהְי
 :תֹונְּבהְל הָוהְי תיִּב"תע יאבד אל ּוֹוְמֲא הֶּזַה םעֶה רמאל תֹוֲאָבְצ

 םּתַא םֶכָל תעַה :רמאל איִבנַה יֵנַח"דִיְּב הָוהְידרַבְּ יָה :
 הָוהְי רַמָא הָּכ התַעְו :בָרָח הָזַה תיַּבַהְו םיִנּופְס םִכיּתָבְּב תָבַׁשְל
 לּוָכָא טעַמ אֵבָהְו הֵּבְרַה םָּתעַרְז :םֶכיֵכְרדילע םֶכְבַבְל ּומיש תֹוָאָבצ

 רכּתְשִמהְו ול םֶקְלְיאְו ׁשובָל הָרְכָשְלְיִאְו ּותְׁש העשל
 ומיש* תֹואָבְצ הָוהְי רַמֶא הָכז ם :בִּקְנ רֹורְצדלֶא רָכַּתְשִמ
 -הָצְרָאְו תיבה ּונְבּו ץֶע 'םֶתאְבהְו רֶהָה ּולע* :יםָכיֵכְרַּד-לַע םֶכְבַבְל
 םָתאֵבֲהְי טָעַמְל הָגהְו הָבְרַה-ֶא הָנַּפפ :הָוהְי רמָא יָדָבָּכֶאְו וב
 אּוָה"רׁשֲא יִתיִּב ןעי תֹואְבְצ הָוהְי םָאְנ הָמ ןעְ וב יִּתָחפָנְו תיַּבַה
 ילֵטַמ 'םימש ּואְָּ יםָכילע ןֶּכז לוס :ותיֵבְ שיא םיִצְר םָּתַאְו בֵרָח
 -לַעְ םיִרָקָהד לַעְ ץֶרֶאַהְדלע ברח אָרְקֶאְויי :ּהָלּובְ הָאלָּ ץֶרָאָהְ
 -לַעְו הָמְרֲאָה איִצֹוּת רֶׁשֲאילעֶו רֶהְצַיַה-לעְו ׁשריִּתַה- לע ןְנֶַה
 עַמְׁשיוצ ס :םִיּפַּכ עיגול לעְו הָמָהְּבַהדלַעְו םֶדֶאָה
 תיִרֲאָׁשולְכְ לודּנַה ןָהּפַה קֶדְצוהְיְרִב עָשּוהיְו לאילו
 וִתְלש רֶׁשֲאַּכ איִבָנַה יִגַח יִרָבְּד"ילֲעְו םהיִהְלא הָוהְי לוקְּב םַעָה
 19 5 306, frt ex 20 = םתובש תא יבושב | 20 == ןץֵּבְקַא איהה תעבו |

 ל 1c 12MSS 68 םֶכְתּובְש.
sed frt?? add 6 2,15 | 2 "12,15. זס. 205,  cfסק 1, 1 * 6 +רמָא רמאל  

 אָבָּתע; תע > Vצ | 4 1 ₪ םיִּתְבַּב | 6 nonn MSS 'שי | ץ ** 284 6א צ 5 |8°6

 םֶתְאַרַבּו (א6ע016) | * 6 הָד--, א דַב-- | ף 16 656 הָיָהְו | זס * ₪6 6 | "1 םִיַמָשַה
 cf 6 6 ץראה | "1?םֶלַט cf הלובי | rr ins 6 MSS et Vrs "ל | 12 1 -לֶאְו



 6 הינפצ 3-9

 רָסּומ יִחְקִּת .יתוא יֵאְריִּתרַא יִּתְרֿמָאז
 ָהיֶלָע יִּתְרְקְפררֶשַא לָּכ  הָנּועְמ תַרָכאָלְ
 :םָתֹוליִלֲע לָּפ ּותיִחָשָק ּומיִּכָשַה ןכָא

 יעל יָמּוק סול  הָהְייַאְב לָליּּכַח ןֶבָל*
 תוכָלְמִמ ייִצְבְקְל .םיוג ףסָאָל יְִּפָשַמ יּ
 יפא ןֹורֲח לָּכ יֵמְעַז םֶהיִלְע ךפֶשל
 :ץֶרֶאְהלּכ .לָכֲאּת יִתָאְנִק שְָּב יב

 הָרּורְב הָּפְש  םיִמַעְדלֶא ּךְָהָא זי
 :דָחֶא םֶכָש ידְבְעְל הֶוהְי םׁשְּב םֶלָב ארל

 :יִתָחְנִמ ןּלְבּוְי ייצופ-תּב יִרְתַעְי שּוכדיִרָהְנְל רֶבָעַמי
 יב ְתַעָשְּפ רשא ךותולילע לָּכַמ לשובת אָל אּוהַה םָיַּי

 ךתְואג יזילע ךּבְרקמ ריִפָאוזָאיִּכ
 :יִשְדְק רֶהְּב דע הָהְבְנִל יִפסותדאָלְו

 לָָו יִגָע םע ךּבְרקְב יִּתְראְשַהְויי
 לֵאָרְשִי תיִרֲאְׁשיג :הָוהְי םשָּב ּוסָחְו
 בֶזָכ ּרְּדְיאָלְו הָלְוע ּושעידאל
 תיִמְרַּת ןֹוָׁשְל .םֶהיִפְּב אְצָמְיאָלְ
 פ  דיִרַחַמ ןיִאְו ּוָצְבְרְו רי המי

 לֶארְשִי ירה .ןויצדתב נרי
 םָלׁשורי תָּב בֶלילֶכְב יזלעְו יִחְמְש

 "ָּךְבְיִא הָנַּפ 'ךסְּפָשַמ הָוהְי ריִסָהי
 פ דע עֶר לֶאָרת"אְל ּךךּבְרְקְּב הָוהְיו לֶאְרְשִי ךֶלִמ

 ירו פרידל ןיצ יֵאָריִּת-לַא .םָלָשּוְיִל רָמָאַו אּוהַה םַּביֿ
 עיִׁשי רוב ּךְָּרְקְּב ְךהלֲא הָנהְיל

 :הָנרּב ְּיְָע ליְִי דתֶבַהְאְּב ׁשירֲחַי הָחְמְשְּב לע שיִשָי
 :הּפְרִח ָהיָכְע תַאְׂשמ יָה ְּמִמ יִתְפָסֶמ ידעוממ ןגּונייצ

 'איָהַה תעְּבי ְךיָנעֶמלְּיתֶא הש נְנַהי
 7 1c 68 ָהיֶניעַמ | 8 * 1 6 6 יִּכַמ | ל 16 63 רעל | *16 63 ץבקל |

lepovcolnu || 15 1לדו | 14 6 0טץסד6ק  Io = crrp | 12 trsp fin vrs post 

 ךיטפשמ cf ךביא | ? 16 686 יביא | = 1 1 ְלָמ cf 6%% 6006\8601ו 6
kUpiog év pédw cov || 5 sic 8 6 63; mlt MSS qn | 17 = prb add, prps ' 

 שחי | 18 =* 6 דעומ םֹויָּכ 68616 et cv 17 fin conjg videtur; prps v 18 יתפסא

exc | ? 468 ex 20.הָּפרַמ ְךיַלֲעַמ יִתאָשְנְו הָמְלַּכ ךממ | 19 * ₪ הָלָכ : 



2,12—3,6 ZEPHANIA 885 

 :תֹוָאָבְצ הָוהְי םעדלע לגו ופרח יִּכ .םָנֹואְנ תַחָּת םָהָל תאי

 7 :םוגַה יא לכ ומוקממ שיא וליווֲחתְׁשְִו
 :הָּמַה יֵּבְרַח יללח םישּוכ םָּתַאסַני*
 רּושַאדתֶא 'דָּבַאיִו ןופצ-לע *ֹודְי טיי

 :רּבְִמַּכ הָיִצ הָסְמָשַל הָוְנְיְגתֶא 'םֶשָיְ
 ייוגדותִיַחדלָּכ םיִרָדֲע ּהָבּותְב ּוצְבְרְו

 וניִלְ ךיִרּתפַכְּב רפק"סנ תֶאק"םּנ
 ףַּּב יבְרֲח .ןולחב רַרֹוׁשְי לול
 חטְבָל תָבָשויַה הֶזיִלַעָה ריִעָה תאז יי :הָרֲע הֶזְרַא כ
 דוע יִסֶפַאְו יִנֲא בבל הָרֶמֲאָה

 החל ?בְרמ המשל הָתְֲהְּיִא
 ס הנ עי קֶרֶׁשְי ָהיֶלָע רע לָּ

 :הָנֹויַה ריִעָה הָלֲאְנִנְו הֶאְרֹומ והיפ
 רסּומ הָחְקְ אל לוּ הָעְמַׁש אלי

 = םיִנַאש תוירא הברק ירש
 :ירָקבל ּומְרָנ אלי בֶרֵע יֵבֲאְז ָהיִסְפְש
 יתודְנְּב יִשְנַאי םיֹזֲחְּפ ָךיֶאיֵבְנּ

 :הָרּוּת ּוָסְמָח ׁשֶדק"ולְלח ָהיֶנהְּ
 הָלְע הֶׂשֲַי אל ּהָּבְרקְּב קידצ הוהְי
 רעב אָל ירואָל ןֶתִי ֹוטְָׁשִמ רקּבּב ךֶקַּּ
 :יתָׁשְּב יֵלָע עְדוי'דאָלְ
 םֶתֹונפ ּמָשְנ םיונ יִּתְרְכַה5

 רוע יִלְּבִמ םֶתֹוצִּח יִּתְבִרַחָה
 :בשוי ןיֵאַמ יׁשיִאלְּבִמ םֶהיִרָע ו

ro dl ? mtr cs | Ir prb crrp; prps aut A‘! cf 6 6506006006 aut 

 ריִסָי (ריִסָה) גטז הָוְרִי (הָנר) || ז2 גטז 11בְרַח גז 1 13 == יִדָי הָטַאְו ₪ ' דָּבַאאו
post1 ץֶרֶאָה  prb crrp cf DJ, num14 ° יוג  || fin 5 12 dl)םיִשֶאְו )המה  * et 

cf Jes 34,11 || 9% dub; num fin huius6 ברע  > | cf 6? | ? prps D132)ותיח  
vs ex init sequentis ort? || v 15 add? | Cp 3, 3 *° nonn add habent | 
4 = frt add | 5 * 1 ? רּואָּכ | לל prps by עדונ | > ft add cf ad 19 | 
6 = add cf mtr et .בשוי ןיאמ 



 884 הינפצ 2,9—1,17

 יואטח הָנהיל יִּכי םיִרְועַכ ּוכְלָהְו םוֶאָל יִתָרַצַהַו ל
 :םיִלָּנכ םֵמְחְלּו רָתָעַּכ םָמָּד ְךְַׁשְו

 םליִצַהְל לכוודאל םָבָהְזםִנ םַּפְסַּכ"םנ8

 ץראָהלְכ לָכָאת וֹואנק שאְבּו הוהְי תבע זי
 ס :ץֶרָאָה יַבְׁשְולָּכ תֶא "הָשַעְי "הָלָהְבְנְ'ְדַא הָלָכ יִּכ
 :ִףֶסכַנ אל יוִגַה ושוק ושָשוקְתֶה"י 2

 ים רבע ץֶמָּכ יקח תֶדָלי םֶרָסֶּבְ
 *הֶוהְידְףִא ןורח םָכיֵלֲע אביאל םֶרָטּב
 :"הָהְידףא םֹוי םכיֵלֲ אוביחאל ? םֶרָמְּב

 לֲעפ ֹומְפְׁשִמ רֶׁשֲא ץֶרָאָה יוְנַעְילְּכ .הָוהְידתֶא וש
 :הָוהְי"ִא םִיְּב ּוְתּפִּת ילּוא | הונֲע ושקַּב קֶרָצוׁשּקּב

 הָמְמְׁשִל ןולְקְׁשַאְו היָהְת הָבּזע הנע יִּב
 ס  ורקעת ןחְקעֶו ָהּושְרְנִי םיִרָהצַּב דשא
 יםֶכיִלְע הָוהְיְדרַבְּד םיִתָרַּכ וג םיַה לָבִח יֵבְׁשִי יוה5

 :בשוי ןיִאמ ּךיִתְדבֲאהְו יםיִתְשלָּפ ץֶרָאי *ןענכ
 :ןאָצ תוָרְדנְו םיָער יתָרְּכ תָנָנ 'םִיַה לֶבָח" יהָתְיָהוֿ
 הָדּוהְי תִיּב תיָרֲאְׁשִל לָבָת הָיָהְוז

 ןּוצְּבְרִי יבְרֲעְּב ןולָקֶשַא יִּתְבְּבי ןּועְרַ יםָהיִלֲע
 :'םֶתובָש בָשְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי םֶדְְפַי יִ

 ןומע יַגְּב יִפְּדַנְו בָאומ תַּפְרֶח יִּתְעַמְש
 :םלּבְגילַע וליד יֵמַע-תֶא ּופְרֲח רֶׁשא
 לאָרְׂשִ יהא יתֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ יִנָאדיַח ןֶבְל

 הע ןומע יגְבּו הנָהּת םֶדָסּכ בָאומ יִּכ
 םָכוע"דע הָמְמְשּו יחַלֲמ"הַרְכַמּו לוָרָח 'קָשָמַמ
 :םָלָחְנִי ןוג רֶתָיְו .םּוָבְי יִמַע תיִרֲאׁש

 I7 *° add cf יתרצהו et mtr || 18 ** nonn add hab sed cf postea || ל 1 6 8

sed fit totus vs 18 add | Cp 2,  ** prps1 הָשָעֶא,  ftףא | 1 הָלֶהָּב | %  

 ושוב וׁשׁשוּבְתַה | *-* 5 חזק | 2 **16 6 ּויְהְת אל | * 1 6 6 רֶבְע | < 86 6]
d-d ft add; Shab tantum $-°( + םוי ante 'N), translationem ultimi stichi 6 ast || 

5 *“add|” dl | => trsp post בשוי cf mtr | 6 1תִיָהְו | ל-ל* al; <6 | > al; > 
(6 Kpiitn) | 7 516 63 5 ןוערי םיה"לעe4,םִיַה לָבָח ₪16 | * 1 קזמ םִיַה"לע trsp post 

 ןוצברי cf mtr; nonn hunc stich trspon ante "\נ] לבח היהו | = קזקפ תֹובְרָחְּב

al}ךיבע ו ְךִיַתֹובְרָחְּב | + 0 םתיִבש, א 'ּובָש | 81 6 6 יִלּובְּג 43* | +  
(Hi 30,4).ַתּולַמ  (Hos 9,6) aut WQID (Jes 14,23) | ° 1 fitשומיק  prps aut5  



1,5—16 ZEPHANIA 883 

 םיִרֲמְּכַה םש"'תֶא לַעַּבַה ירָאְׁש-תֶא "הֶּזַה םיָקָּמַה"ןַמ" יִּתַרְכַהְו

 :יםינֲהְכַה"סע םיִמָשַה אָבְצְל תּונּנַה-לַע םיִנֲחְּתְשִּמַה-תֶאְו
 כלב יםְֶׁשנַהְו יהוהיל יםֶבְׁשנַה םיִחתׁשְמה"תֶאְ
 "אָלְו הָוהְי"תֶא ּׁשָקִביאְל רשאג הָוהְי יִרֲחֲאִמ םיִנוסָנַה"תֶאָו
 ּוהָׁשְרְ הֶוהְי םו בורק יִּכ הָיהְי ינֹדֲא יֵנְפִמ סה

 :ויִאָרְק שיִדְקה חבָז הָוהְי ןיכֵהיִ
 ְֶלַמַה ייֵנְּב"לַעְו םיִרָשַהְלַע יִּתדקָפּו יהוהְי חַבָז וי היָהְויפ

 ירְָנ שובלִמ יםיִשָבְלַהָּכ לע
 יאּוְהַה םִוִיַּבי ןַּתְפִּמַה-לע גָלוּדַה"לְּכ לע יּתְדקְפּופ

 :הָמְרְמּו סַמָח םֶהיֵגְדַא תיִּב םיִאְלַמְמַה
 הָוהְידםֶאְנ אּוּהַה םויַב הָיָהְויס
 הָנְׁשִּמַהְדְוִמ הללו םיִנַָּה רָעָשמ ּהָקְעְצ לוק

 שכמה יבש ּוליֶליֵהי :תְבְּגַהִמ לוג רבו
 ס  ְסָכ יִליִטְנלֶּכ ותְרְכַנ ןענָכ םעלָּכ הָמְדנ יִּ
 "לע יִּתְקַפּו 'תורגּב םֶלְשּורְיתֶא ישפחא איהה תַעָּב הָיָה
 שנאה םֶבָכְלּב םיִרָמָאָה | םֶהיֵרְמׁש-לע םיִאפְקַה
 עָרָי אָלְו הָוהְי ביִמיאל

 הָמְמׁשִל םָהיּתָבּו הָּסׁשִמְל םֶליֵח הָיָהְוי
 :םָניִידתֶא ּוָתׁשִי אָלְו םיִמְְכ ּועְטְנְו ובשני אָלְו םיּתְב ּונְבּ
 דֶאְמ "רֶהַמּו בורק לדֶּנַה הָנהְי-םֹוו בורק
 :רוְּבַג "מש ַחָרצ רמ הָוהְי םוָנ 'לוק
 הֶקּוצְמּו הָרָצ םֹוָי אּוָהַה םּיַה הֶרְבַע םונ5

 הָלֹפֲאַו ְּךֶׁשה םֹוי הָאושְמּו הָאש םוִי
 .הָעּורְתּו רֶפּוש םוָייé :לָּפְרַעַו ןֵנְע םּי
 :תֹוִהבְגַה תֹוְנְפַה לַעְו תֹורָצְּבַה םיִרָעָה לע

4 *% 41 6 48 et mtr | ל 6 prb DW || > 63 Tn| | + prb add >6°(%); 
3% tantum in marg | 5 * dl | * prps ַחרְיְל cf Dt 17,3; Jer 8,2; 111 31,26 cf 
etiam יתרכהו v 4 || > frt dl | cfnot* | d | ft c G22. 36.5190 םָֹלָמְּב cf ad 
IR 1z,5 |v 6 ft add | ץ 7 nonn trspon ante2 | 8 = frt add: יתדקפו con- 

tinuat יתרכהו + 4 | ל 6 תב | = ₪ שכלה 4 גְלּודַה ץ ope שובלמ J 

cf Am 6,1; Jes 37,29; Jer 48,11 | 14 1 רֶהָממּ | * ברק | *1 רָמַה 1 
6 prps D3. 



  Hab 3,14—Zeph 1,4הינפצ -- קוקבח 2

 ּורעֶחִיי וזרּפ שאר ףיִטַמְב ָתְבַקְנַ

 כ םימ רמה יפו סיב ָתְכְרְו
 יִּתָפְׂש ּולְלַצ לֹוקָל ינָמְּב זגְרּתויִּתְעַמָׁשיפ
 ירא זגרָאי יִּתָתַתְו יַמָצַעַּב בָקָר אבי
 זנו יםעֶל .תולעל הָרָצ םֹנָל יֵהּונֲא

 םיֹנפנַּב לבי ןיאְו .יחְפתאָל האתי
 לָכָא הָׂשֲעאֹל "תומְדָשּו תיזהשעמ ׁשֵחָּב
 סם  םיִתְּפְרַּב רֶקְּב ןיִאְו ןאצ הָלְכִמַמ ר

 os ולר םׂשיַו יליח נא הָוהְי
 יִנֵבְרְדִי יֵתֹומָּב"לַעְו

 :יָתֹוננְנּב ָצְנְמ

ZEPHANIA. הינפצ 

 הָיְרמֲאְּבהָילנ"ןב שוכב הינַפצ"לֶא היְה"רׁשאוהְנהיירַבְדי 1
 :הָדּוהְי ְּךֶלַמ ןֹומָאְדןְב ּוהָּיַׁשאְו יִמיִּב הֶיקְזִָּ

 :הָנהְייםֲאְנ הָמְדַאָה נפ לעַמ לב חַס ףָֹא
 ומשהו יףָסֶא הָמָהְבּ םֶדֶא קאל

 : להָוהְיָאְנ המאה

 םַלָשּוְי יבָשוולָּכ לַעְו .הְָוהְייל יי תימני
  || = prb crrp; prpsל 1 5 ושאר |  + 9בְּמַטותִיף   euךיִטַמְּב 1* 14

 (ץ1 םָּמע) םָאָבְצ הָלְע יִנציִפַהְל | ץמכ ּורעסי ( ויזָרִפ) | + 15 636 8; 6 84+ ורֶמֲח
(TapdiddovTa<, gS érapdxon) || 16 == crrp; 1 prb יִרּושַא ּוְּגִרַו cf 65% ף Ec 

 |  | 1779 6 366ןגסט | * 1? חַנָאַא | 1 םע || 41 (0 6) יוגי 6 14 ינציפהל
:7 *!c6תִפְּרָה | ל 1 6 6 6 הֵרָׂשְו ן : 1 רֶזְגְנ | 18 קrps I§\; nonn v 8 
finem psalmi habent || 19 *16 6 תֹומָּב(ַה) / ל 1c6nֹבָּנְגִינו cf Ps 4,1; 6,1; 

54,1; 55,1; 67,1; 76,1. 
 .Cp r,2 31 ףסא 6 ףסָאָא < ףסָא | *-ל 444; 1 + יִתְלַׁשְכַהו גט יִתְדַמְׁשַהו

 pro 'מהו; num etiam םיה ינדו 2
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 פ | :ץֶרֶאָהִלְּכ ויָנְפִמ סה ּושדק לכיֵהְּב הָוהִיְו
 :תונְגָש לע איִבְּנַה קּוקבחל הָלְפִתִי 3

 ל 2 הוה ייתַאְרִי 2 יִּתְעַמׁש הוהְי

eg ןְראָּפירַהַמ שיחקו "אובו ןיּתמ BPs 
 :ץֶרָאָה הֶאְלַמ וָתָלַהְתּו ודוה םִיַמָׁש הָּכ
 ול ודיִמ םִיָנְרק "הָיהִּת רוָאָּכ יהנו

 :הֶוֲ ןָֹיְבָח יםָׁשְו
 סי \ לבל שב אציו רבב לי ונפל

 םיוג רָּתַַו הֶאְר ץֶרָא ידי ודָמְע

 םָכֹוע תוכל םָלוע תִֹעְבַנ ּוחָש  דעזירְרה ּוצָצְפְתְיַ 0
 :ןידמ ץֶרֶא תֹועירי ןּוזגְרִי ןשוכ יִלָהֶא "יִתיִאְר ןֶוָא תחת

  8ל םִיַּב"סַא פא 'םיִרָהּנַּב םָא" *הָנהְי הָרָח םיִרָהְנִבַה
 :*העּושי ְיַתֹבְּכְרמ ךיִסּוסה -לע בֵּכְרְתי יִּכ

 יהָלָ רֶמֲא תוטמ תעְבְש" ְּךִתָׁשִק ירועת הָיְרֶעַ
 םיִרָה ּוליִחְי ומרי :ץֶר"עְקבְּת תֹוָרָהְ
 ולוק םֹוהָּת ןַתְנ ירָבְע םַמ םֶרֶז
 יהָלְבְז דַמָע חָרָי 'שָמַשיי :אָׂשָנ ּוהְיְָי םור"
 ְָתיִנֲח קְרְּב ּהָנְנָל ּוכָלַהְי ְךיצַח רול

 :םִיג ׁשָרָּת ףַאְּב ץֶרָארעֶצִּת םעֶנְּביי
 ּךֶתישְמתֶא יע שי ףמע עַשַיָל ָתאַצְיַי
 פ :הָלָמ "ראָוצדע דוסָי 'תֹוָרֲע עשר תיּביִמ שארי ּתְצִחְמ

cp 3, 16 תֹוניִגנ"לע cf Ps 4,1; 6; 1 etfinvs Ig | 2° 6 [kai 2goBienv] KaTE- 

vénca; 1 prb ‘nN, quod conjg 6 ךלעפ הוהי | ל prמ add; 84 IRN crrp 
ex ּוהיִוַח cf עידות | <1 6 65 עדות | 4 *1 6 65 ֹוהָגָנְו | ל frt crrp cf genus || 

9 ] Dy]; frt ante DW! nonn vb exc || 6 * crrp; 6 :600)600מ 1 aut גָנזמיַו cf 

Am 9,5; Hi 30,22 aut TYD:\ cf Ps 69,24 aut טטומיו (bib) || °° add cf mtr} 
7 **add | ל 1 ואריי cf ןוזגרי | > ₪ add cf mtr | 8 * הוהי trsp post 

 תרה  41 || = crrp; nonn 8b parallel ad 15 hab, et prposךתרבע || ל-ל
 םִיָמ רָמֹחְב ְךיִתבְּכְרַמ ףיִסּוס םִיַב | 9 ** 6, 31 רֵרֹועְּת ררוע ג! הָרֲעְת הָרָע

prpon || * crrp; 693: 52.56. 147 606070006 Bolidag 6\ד papérpacg 0076, 6 
fזt 1 ְךָתָּפַׁשַא תֹוטמ ָתעַּכַש.י Al ךתפשא ante (הרע) הירע שפקסמ et 1 ְךְתְשִק 
nya || ro >< crrp; 1 secundum Ps 77,18 תובע םיִמ ּומְרז || °° crrp; sine 
dubio est שמש fin vs זס cf 623. °%.5°.47, [ ₪ NJ (הָתְׁשַנ ּהָחְרְוִמ) הֹחָרְזִמ 

Wo (vel? ש םודי םוד' cf Jos 10,12) | x21 (הלב | | 13 516 6 עשול = עישוהל | 
b-b + dl (1 תיִבג cf fin vs || *1 ₪ iy (nערי( | 1 ft ,רוצ 6 ft liter. 



 880 קוקבח 19—2,6

 עַּבְׂשִי אָלְו תֶנָּמַכ אּוָהְו ֹוׁשְפנ לואָשַּכ ביִתְרִה רָשַא
 :םיִמעֶהלְּכ רילא ץֶבקיו םיּגַהלָּכ ליִלֶא ףַסַאיַ

 ירַמאיִו ל תיִח הָציְִמּו ואָשי לְָמ לע ֶלָכ הֲָאאלה
 :טיִמְבַע ויָלְע דיִּבְכַמּו יַתָמ-רעי ול-אל הָּבְרִמַה יוה

 ךעזעְכ וצקיו ךיִּכָשנ ומּוקְי עָתָפ אולה
 :ומל תוסשְמְל ָתיִיָהְו
 םיִמַע רֶתָילָּכ ךוְלָשְי םיִּבַר םִיֹוג ָתולָש הָּתַאְיכ

 שי וזהב יֵבְׁשיהלְכְ הירק ץֶרֲאסַמֲחו םֶדֶא יִמּדמ
 ֹותיֵבָל עֶרי עצָּב עצב יוהפ

 :עֶר"ףּכַמ לַצָּנִהְל ֹונְק םּורָמּב םיִׂשְל

 :ַׁשִפַנ אַמֹותְו םיִּבַר םיִמַע"תֹוצְק ְָתיֵבְל תֶׁשּב ָתְצַעְיַי
 ם  והָננעי ץעמ סיִפָכְו קַעְזִת ריק ןְבַאִכיי

 :ּופֲעִי קיִרידְּב] | :הָכְועְּב הָיְְק ןגוכְו םיָמָדְּב רָע הָגֹּב יָה
 םיִמֲאלּו שָאדיִרְּב םיִמע ּוָעְגיִייְו תּואְבַצ הָוהְי תֶאַמ הנה אֹוָלֲה
 פ :םָי-לֲ ּוסַכְי םִיַמַּכ הָוהְי דֹוָבְּכזתֶא תַעַדְל ץֶרָאָה אָלָמִּת יב

 רגש לףאְו יָבְתְמַח חפסְמי ּוהַעַר הָקָשמ ג
 :יםָהיֵרֹועְמ-לַע טיֵּבַה ןעֶמְל

 לָרְעַהְו הָתַא-םנ הָתְׁש ידֹובְּכִמ ןולק ְתְעַבְׂשיי5
 ספ  :ףָדובּכילע ןֹולָקיקוי הָוהְי ןיִמְי סָּּכ יִלָע בּסּת

 ןָתיִחְי תֹוִמֵהְּב דֵׂשְו ְּךַסִכְ ןנָבְ סַמֲח יִּכי7
 :להב יֵבׁשי-לְכְו הָירְק ץֶרָא-סמַחו םֶדא "ממ

 רק הָרמּו הָכּפִמ צי לְספ יִּכ לסַפ ליעוה"הֶמי*
 ם  םיִמָלֶא םיִליִלֶא תושעל ויִלָע *ּורָצִי רצי* חַטְב יִּ

 םַמּוּד בא יִרּוע הָציֵקְה ץֵעל רמא יָה 9
 :וָּבְרְקְּב ןיא תּורלְכְ ףָסָכְו בָהָז ׂשּופָּת אּוה-הַּנַה יהָרֹוי אּוהְ

5 ° nonn vs 5b ףסאיו usque ad רמאיו v 6 add habent || 6 *1 ּורָמאיו | 

b-b dl | al v7b.8 add habent, al tantum v 8b || g * fit fragm hemistichi 
secundi, prps 1תיִבְל סָמָח רצוא cf Am 3,10)| rob crrp cf mtr, 1 fit SP )יִצָק( 

  | 13 prb add 1 v 14 prb add et cum illo add v 13 conjgַׁשפַנְל אָטַח

cf Jes 119 | 15 *=< 1 ותַמַח ADH cf Sach 12,2 | * 1 prb IBN et prb trspon 
post והער cf mtr | 1 םֶהיֵרֲעַמ cf Na 3,5 | 16 ** trsp ad fin vs | 1 

 ;crrp = | ( D3הָלֲעְרַּתַה et Jes 51,17. 22) 06100מדו 00600 kaiמדו  cf 6לעֶרַה

  add cf v 8 | trp frtףֶּתֶחִי | ל- > == | 17 *1c Vrs 5דובכמ ןולק תעבשו 1
 . 18 et 19 | 18 << 1 I$ | 19 = prb add cf mtrצ



1,9—2,5 HABAKUK 879 

 יהָמיָדָק םָהיֵנּפ תָּמַנְמּי אֹובָי סָמָמְל הלָּכפ
 וָל קָחָשִמ םיִנָזּורְו סָלְקְתִי םיִכְִמְּב ג אּוהְונפ :"יבש לוח תאי
 :יהָרּכְלו רַפע רֵּבְצו משי רְבמ"לְכל אּוָה

 :"והלאל וחכ לז יםַשָאְו רבעיו םחּוְר ףְלַח זָאי*
 יישדק יהא הָוהְי םֶדָקִמ הָּתַא אוְלֶהי<
 :ּוָּתְדַסְי חיִכוהֶל רוצו ומ טַּפְׁשִמַל הָוהְי יתּומְ אָל

 לכּות אל לָמַעְדלא טיִּבַהְו עֶר תֹואְרמ םיַניִע רוָהְט

 םיִנב יִיִּבַת הָמָל
 ּוּנמִמ קיִדצ עָשְר עֶגבְּב ׁשירֲחַּת

 :ֹוּב לשמ-אל ׂשֶמָרְּכ םִיַה יִגְרְּכ םָרֶא הֶׂשֹעּתויצ
 וְּתְרַמְכְמְּב ּוהָפְסַאְיְו ֹומְרָחְב והָרני יהלעֶה הָּכַחְּבי הלב
 וִתְרַמְכְמְ רַטקיִו ּומְרֶחְ ַחּבְזְי ןֶּכ-לֲעופ :יליגיו חַמְׂשִי בלע
 :"הָאְרּב ּולְכֲאַמּו וקח ןמָׁש הָמָהְב יֵּ
 סם  :לֹומֲחַי אל םיג :נרהל דיִמָתְו יוָמְרָ 4 ין מ

 יִתחְכוְתִדלַע 'ביֵׁשָא הָמּ ירדו תחל הַא
 ןזָח בֶתְּכ רֶמאֹיַו הָוהְי ינו

 :וב אָרוק ץּורָי ןעמל  תוָחְלַהלע רָאָבּו
 בָזְכְי אָלְו ץקל 'חֶפְיְו .דעומל ןוזָח דע יִּכ
 :רחאו יאל אָבְו אֹביַּכ ל"ה המה

 יונ יו ריָהי בג דג נה אי
g 55 crrp | °° prb gloss ad 2,5 )1 }oN')), nam stichus justo longior, 

cf etiam vv 10. 15 || ro *1 רבציו || ל 1הדכלי| | ד pזb add cf perf et impf 
cons | 51 םֶשיַו trsp , || 5 61 | 1 1 --וָה | 128 usque ad ‘WTP et צ 13 conjg 6 
 'ָת אל(;  glos5a a4 12 )8% Tiq 501 proישְק יַהְלַא 6 6 | ל-* | == 12 | 2-4
r2b add et frt conjg cv 11 cf suff ), quod refert ad subjv rr | 3 prb i ins 

 - ins ? cf mtr || vI4ss conטיבת  postהוהי  num etiamדֹגְבְּב cfעשר עלבב;

tinuant v 5--זס | 14 1 wy? || 15 *° add cf parall ומרחב et ותרמכמב ] 

b-b prb add cf 6 | 16 num hic v add? | *INQ3 cf ה init v 17 || 17 ** crrp;i cf 

 גז גרהי  cf Ex 15,9; Ez 5,2. 12; 12,14; 28,7 | 1ןםִלְעלַה | *1 1בְרַח ;168 .150
pro גרהל aut לֶּבחַי pro לומחי | Cp2,1—4 continuant 1,2—4. 12a. 13 | 1° prb 

crrp; cf ad Nah 2,2* | 1 QW! cf 3 | 3 *1frt ®:} | > nonn MSS 63 אלו || 
4 * prb crrp, nonn MSS הָפְלע cf 6 60 ד A idbot vwxeAevopévov, 

36 radicem לוע leg?; prps הָוְרָי sהָפְלְע עַשְר | 5 1? 501 יוה | ל קזק ve .)ו 



Na 3818--1130 8878 קוקבח -- םוחנ  

 הָרָק םּויְּב תֹורָנַּב םינֹוחַה
 ףמוקמ עדונה'אלו דלּונְ הָחְרַ שמש
 9ָדיִריִדַא נְּכְׁשִי "רושא ךָלַמ יער ומָבּפ :יסיַא

 :ץּבקְמ ןיִאְו םיִרָקָהְלִע 'ִּהִמַע ּושְפנ
 'ִּךָתְּכַמ הָלְחַנ 'ְִרְבָשֶל יהָהּכְךיִאי

 ףכ ּועְקַּת "מש יעְמְׂשולכ
 :דיִמָת 'ְָתָעְב הָרְבְעְאל ימדלע יפ לע

HABakKUK. pipan 
 :איִבְּנַה קוקבמ הָוְח רֶׁשֲא אָׂשַמַהי 1
 עַמְׁשִת אָלְו .יִתְעוַש הָוהְי הָנָארע-
 :עישות אָלְו סָמָח ףילא קא
 יטיִּבַת לָמָעְו ןְוָא יִנָאְרַת הָמְל

 :יאָׂשי ןוְָמּו ביִכ יָהְיו יִדְנְִל סָמָחְו דֶׂשְ
 טַּפְׁשִמ חַצְנָל אָצְְאָלְו הָרוּת יֹנֲּפְּת ןֶּילֲע+

 :לָקְעְמ טֲּפְׁשִמ 'אצי ןג-לע קיּרצַהתֶא 'ריִּתְכַמ עָׁשְר יִּב
 ּוהֲמַּת ּוָהְּמִּתִהְו ּוטיִּבַהְו יּגַב ּוָאְר

 :רָּפְסִי יִּכ ּוניִמֵאַת אל םָכיֵמיְּב 'לעפ לעֿפ-יכ
 רָהְמַּנַהְו רֶּמַה יִּגַה םיְִשּכַהתֶא םיקמ יִנְנֶהדיִב

 :ולדאל תֹנָכְׁשִמ תֶׁשָרְל ץֶרא"יבֲחרַמַל "ללוהה

 :אצנ תאו טְפָשַמ פס .אּוָה אָרּונְו םָאז
 ויִשְרַּפ ּוׁשפּו בֵרֲע יֵבֲאְּזִמ ּוּדַחְו ויָסּוס םיִרָמְּנִמ לקו

 ס  ּלוְכָאְל שָח רָשְנֶּכ ּופָעָי ואבי קוחְרִמ "ויָשְרַפּו
 \ et conjg c vs 18 cf 6 000ל*1 דאל ודדונו | 1 םָמוקמ | 41 יא 17

sed post IN ins ל | 18 יער cf ל-ל || ל-ל frt add, quoniam usque ad hunc 
vs semper allocutio ad Niniven | 51 prb JW (vel ובְכַש cf 6 éxoiuicev) | + 

 | ףירידא | = ג ּוצְֹנ | 'ג = ּךַמע | :9 * 1 הָהַּג | "ו ְּרְבַשְל | ו ךַתָּכַמ | *1 ךעמש
 . 4ךילע | 1ְַּתעָר; 8: דימת ךתער הרבע-אל ימדלע יכ  dl cf mtr autבגז <

Cp 3, 3 3156 68 א' | 1 frt sol ןודמו בירו | 4 * crrp?; 6 dieckédacrat 
cf Ps 119,126 dieokédacav ד0צ vépov )48 הרות ּורָפַהְ); 1 א רַפְּת | ל crrp?; 

6 karaduvacrevei: 1? תיִרְכַמ cfg || 5 41 | 5 *16 68 םיִדְגב | b aut 1 לעַפָא 

aut praem 6 6 יִנַא | 7 ** prps טֶּפָשְמ + dl cf mtr) | 8 3 6| ל 1 6 6. 



34-17 NAHUM 877 

 םיִפְשְּכ תָלעַּב ןֶח תַבֹוָט הָנֹז גּוְז ברַמ
 :ָהיֵפְׁשְכַּב תֹוִחְפְׁשִמּו ָהיֵנּונזּב םיוג תֶרָבּמַה

 ְךְיָנּפדלַע ךולוש יתנו תֹואָבְצ הָוהְי םִאְנ ךילא יָנְנַה
 :ךנולק תֹוכְלְמַמּו ףרעמ םַוג יִתיִאְרַהְ
 :יִאְרּכ ךיֶּתְמָשְו ךיתְלּבִנו םיִצְקַש ְּךיָלְע יִתְכַלָשַהְ
 ְךַמִמ די ליאר"לכ הָיָהְוז

 ּהָל דּוְנָי יִמ הָוְניִב הָדּׁש ֹרַמָאְ
 :ךָל םיִמֲחַנִמ ׁשָקבַא ןוָאַמ

 םיִרֹאְיּב הָבָשִיַה ןומָא אֹּנִמ יִבְטיִתַה
 :ּהָתָמּוח 'םיִמ םי יִלַחְירָשַא יהל ביִבָס םִיַמי
 ָדֲתְרְַעְב ּויָה םיִבּולְו טּוָּפ הָצְק ןיאו יםֶיִרְַמּ יהָמְצע שופ
 יִבָשַב הָבלָה הלגל איָה-םַג וס

 תֹוצּוח"לְּכ ׁשאָרְּב יוׁשַטְרי ָהיֵלָלְע םג
 :םיקנב ּוקִּפִר הילוד לג ודי יהיִדּבְכְנלַעְ

 הָמלעג יֵהְת .יָכשִת תָאזמניי
 :ביֹואַמ ווָעָמ יׁשָקַבְּת ְתָאדסנ

 םיִרּּכְּימַע | םיָנֲאְת ְּךירְצְבְמלָכ
 :לָכּוא יִפדלַע ּוְלְּפָנְו ועונידמַא
 ְךָצְרא ירעש ּוחּתְפַנ חת ּךיביֵאְל ְךּבְרקְּב םיֵׁשָנ ִרֵמִע הגה

 :וָחיִרְּב ׁשֶא הָלְכֲאֹי
 ךִָרְצְבַמ יקח ְּךְליֵבַאׁש רֹוצָמ ימ

 :ןֵּבלַמ יִקְעֲחִה רֶמָחַב יִפְמִרְו טיִטַב יאָ
 בֶרָח ּךֶתיִרְכִת שא ךלכאת םש5

 :הָּבראכ יִדְּכְתִה קל 'דְּכְתה קל לא
 םיִמָשַה יִבְכוּכִמ ָךולְכְר יתיּבְרַהיפ

 יב בוני ְירְסְפְו .הָּבְראָּכ גמל :'ףץינ טַשָפ קני
 | חוּמָתָה cּהָליַח  | 8 == add ad vb sequ || "1תֶרָּכַשְמַה | ץ 166 הָל +16 4

  cf 6, quareהצק ןיאו 6 טופ  | b + add; conjg.םימ | 0 * 1 6 686 ּהָמָצע 5

  | 6הכלה 6 ודי  cfּהָתָרוֲעְּב | +02? שמר  cf 2,10; 3,3 | = 1c 63קזל 1 טופל
habet לכ ante ,הידבכנ frt autem dl לכ ante הילודג || 12 1 prb BY cf mtr 
et 13° | 13° prb dl cf ךברקב et ad 12 || °? ₪4 trsp post ךברקב | 14 1 fr יסוב 
cf Sach 10,5 || 15 ** add (prps 1יִדְבַּכְתַה | 16 * 1 יִּבְרַה * | )כת cf יִדְּבַּכְתִה 
v 15 | ל-ל prb add || 17 = [ .יִבֹונִּכ 



 876 םוחנ 3,3—2,5

 תֹוָבֹחְּב ןקְשְקַתְׁשִי בֶכָרה ָּלְלוהְתִי תוצוחב
 :ּוצצורי םיִקְרְבַּכ םדיִפַלַּכ ןְהיֵאְרמ

 יםֶתוָקיִלַהְּב ּולְשָבַ וירי רז
 :ךֶכפַה ןכֲהְו ּהָתָמּוִח ררהְמי
 :גֹומָנ לָכיִהְהְו ּוחְָּפַנ תֹרָהְגַה יִרעשל
 תּוגֲהְנְמ ָהיֶתהְמַאְו הָתָכִעִה התל יבַצֲהְ
 ס  ֶהָבְבְל"לִע 'תוְִפִתְמ םיני לוק

 םיִסָנ יהָּמַהְו איִה יִמיְמ םִיָמ"תכָרְבִכ הְָנִגְו
 :הָנְפַמ ןיִאְו 'ּודָמֲע ּוָדָמֲע
 הָנּוכְּתַל הָצְק ןיִאְו בֵהָז ְּּב ףָָכ ביט

 :הָּדְמֲח ָּכ לָּבִמ דב
 םִיַכְרּב קפּו סָמְנ בֶלְו הָקָלְבַמּו הְקּובָמּו הקּוּביז

 :רּוְראָפ ּועְּבַק םָכְכ יִגְפּו םִינָתְמ"לָכְּב הָלֲחְלְַו
 םיִרְפְּכַל אּוָה *הָעְרַמּו תֹויָרא ןועָמ הָיַאײ
 :דיֶרֲחְמ ןיִאְו היא רּוָּג םָׁש 'איִבָל היא ּךלָה רָשא

 ויָתאָבַלְל קֶּנַחְמּו ויֵתְרְנ ֵדְּב ףרט הָיְראיי
 :הָפְר ויָתְנְעָמּו וירח ףֵרֶמ"אַלַמי

 'הָבְכר ףֶשֶעְב יִּתְרעְבַהְו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ ךילא יִגְנַהיי
 יברָח לַכאָּת ךיָיִפְכּ
 פ  :"הָכְכָאְלִמ לוק רוע עֶמְׁשִיײאלְו ךפרט ץֶרָאמ יִּתַרְכַהְ

 הָאַלְמ קֶרֶפ שח ּהּכְכ 'םיִמָּד רע יוהי 8
 רט שיִמָי אל
 רַהֹד סּוסְו ןָפֹוא שער לוקו טוש לוקי

 הָלֲעִמ שָרֶפ :הָדְקִרְמ הָבְכְרְמּ
 רֶגָפ דָבָכְו לֵלְח בֶרְו תינֲח קְרְבּו בֶרָח בַהְלְ
 :יםָתְינִּב ָלְׁשָכְי הָיגל הָצְל ןיִא

frt crrp (descriptio impetus in Niniven continuatur);5 1 םֶהיִאְרִמ | 6 =  

cf mtrתזגה  ? ft crrp, num? | > insםֶתָכ--, א םֶתוכ-- | 8 *  Q 
**prb4[ ןֶהְבַבְל | 9  | et Jes 38,14; 59,11 || * 6 peeyyouevat = NID? 

 1 ָהיָמיִמ | ל ins ורמאי cf mtr || ro ins ft vb ut םֶכָל וחק || 12 * 1 קל הֶרְעִמּו |

 b [ 6 Vrs אובל | 14 °1 ft ׁשֵאָב cf Jes 9,17 | ל crזק; 68 ְּךַּבְר, כז ְּךצְבְר |
cfהלכ  init vs sequ | Cp 3, 1° trsp , ad51 ךיִכָאְלַמ 6( (יו)ה  | =e frt add 

 mtr | ל frt post ףרט nonn vb exc; ins ? הרט? הָצְקְןיִאְו | 3 * 1 6 א ּולָשְכִי
v eq.(0 ּולָשְכְו) || * 1 תיּגַב 6( (בר)מ  



1-4 NAHUM 375 

 יהָוהְו-לֶא ןּובְׁשַחְּת-המיפ (מ?)

 "דע יב :הָרָצ םיִמַעַפ יםּוקְתְראְל" הָשע אָּה 'ֹהָלְּכ למ
 :יֹאָלָמ שָבָי* שק ּולְכִא 'םיאּובְס םָאְבְסְכּו םיִכָבְס םיִריִסי סמ

 הָעָר הָוהְיְלע בשח אנ ידָמִמִ
 פ  :לעלְּב ץע*

 תנע 'רָבָעְו וגני ןכְו יםיּבר ןכְו םיִמְלְשדא' הוהְי רָמְמ הָּכי=י
 :קתנא יִתְסּוְמּו עמ והָטמ רְּבְשָא הָּתַעְויי :דוע ּךנעֶא אל

 הָוהְי יע הנוי
 הלא תיִּבַמ דע יִּדְמַׁשִמ עֶרְּזִדאָל"
 פ | יִתולְק יִּכ ךָרָבִק םיִשֶא"

 םולש עיֶמְׁשמ ּרשַבְמ יִלְגַר םיִרְהָה-לַע הָּגַהיי ל
 ְיָרדְג ימלש | ךיִגח הָדּוהְי יִנֶח
 :תֶרְכִנ 'הֶלְּב לֵעלְּב ברובע דע ףיסוי אל יִּ

 יהָרּוצְמ רוָצָנ ְָנפלַע 'ץיפִמ הָלָעַי
 :דֶאְמ ַחָּכ ץֶמַא .םִיֹנָתִמ קח ךֶרָז"הפַצ

 לֶאָרְׂשִי 'ןואְגּכ בקע ןוָאג-תֶא הָוהְי בש כי
 םס  ּּותָחַש םֶהיִרְמת םיִקְקְּב םּוקְְב יִּ

 םיִעָלֲתְמ לִיַת"יׁשְנַא=םֶָאָמ ּוהירבג ןֵגָמ
 ּולֲעָרְה 'םיִשּורְּבַהְו וִגיִכֲה םיויְּב בֶכָרָה תדְְּפ-ׁשֶאב

 הָכְּסִמּו לֶסּפ תיִרְכֲא יהל

g = trsp post stich sq. Post הוהי nonn verba exc, cf ad 3 | ל si םוקת אל 

post J-stropham initium b.strophae est, verba השע Nin הלכ post ‘J 

  frt init bstrophae. Proאל  jeהָלָּכ  proהָּלָּכ  trsp et frt 1זס  init vsדע

 + םיריס ?  2b ins estםיריס um anteת *  | 10םוקת 16 6 םוקָי | 1ֹויְדָצְּב
init D.strophae | *ל prb crrp; al םֶלָּכ םיִחּוסְּכ (cf Jes 33,12), al םיִחּוסְּכ 

  6אלמ  etשבי  || = prb crrp; al 1 W3 proּולַּמְי 1 םיאובס םיכבס קזקסמ
v 11 conjg, al pro ולכא prpon ולמי (cf supra) et ולבי pro אלמ || צז * 6 ךממ 

conjg אלמ vs ro, sed אלמ crrp ex אלה || °® prb conjg c init v 14 cf mtr || 
vs 12.13 et 2,1. 3 add | 12 ** crrp; 6 םיִּבַר םִיַמ לשמ cf = || = rrp, prb 

 רבעו  cf Jes 6020 || © prb 1 6 praeced vbךתנע ּורָבֲעְו ּוזָמ יִביִר יִמָי ּומלש 1

conjg = ורבעו cf °> | 13 1 prb הטמ = ingyib, vel + ךלֵע תטמ cf Lv 26,13 || 
vI4 conjgc 11 quare 1 suff fem: 2p, ךיַהלֶא ּךמש ךילע cf 2,9 | 14 °° frt 

  exתולק יכ 1 ןֹולָק ([יןכ  cf mtr; proהוהי  prb postףמש רַכְּוי אל | ל פק |
praeced כ ortum) | Cp 2, ד 6 1,12. 13 conjg cf Jes 527 | 1 *0 רֶבַעְל | ל 6 הָלָּכ | 

v2 conjg 6 111. 14 6 24 | 2°lYBD cf ad Prv 25,18 | ל 1 ? *הָרָצַמ (= 
custodia a (רצנ cf 6 6% 60\וש6ט | v 3 conjg 6 1,12. 13; 2,1 | 3 * 1 prb ןפָג || 

 ל 16 68 םיִשֶרֶּפַהְו |  | 4 conjg 6 2 | 4 *% erpםהירמז  cfל 1 קל ןָפְנָּכ

56* 
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 ּוניָתֹנֹוע ׁשְָּכִי ּונַמֲחַרְי בּושְנפ
 ed םִי תלְצְמּ ."ּריִלָשְ

 ו ימיִמ ניבא ְתעבׁשִנירֶׁשַא

NAHUM. םוחנ 

 :יִשקֶלֶאָה םּחנ ןונֲח פס הוניג אָשמי 1
 הָמֲח לַעְבּו "הָוהְי םקנ הָוהְי "םקנו אוָּנק לאי (א
 :ויָביִאְל אּוה רַטּונְו ויָרְצְל הָוהְי םקנ 0

 להְוהְי הֶקנְי אָל הָּקנְוי יפלו םיפא ְּךְרַא הזה

 :וילגב קבש ןֶָעְו וכד הָרְעָּ הָפְּב כ
 ביִרָחַה תֹורָהְנַהלְכְו "ּוהָשְּבִיַו םִיַּב רעוג+ 0)
 :לֶלָמִא נבל חַרַפּו למרכו \ ןשְּב ילֶלָמא (ד?)
 ונְנֹמִתַה תֹוְֲבנַהְו ּּנמִמ ּושעָר םיִרֲה5 ה
 :הב יִבָּוְילָכְ לבת וינְפִמ ץֶרֲה אשתו 0
 וָּפַא ןוְרָחְּב םּוקי "ומה דומעי יִמ ֹומֲעַ יינפלפ 0)
 :ּונָמִמ 'ּוצְּתַנ םיִרְצַהְו שֶאְכ הָבְּתַנ ֹותָמֲח ₪
 הָרָצ םויּב זעל הָוהְי בוטל (ט)

 ירבע ףָמְׁשְּו> וב יִסָח 'עָדיו ₪
 ְׁשֲח"יףדרְי ויִבְִאְו 'הָמוקְמ השי הָלְּכ ₪

 זס * קזקפ ךילשת || * קזק ּוניְתאטח.
 כ 1, 2 * 304 6 6 |” 488 4 6; aldlc 6 1 הוהי םקנ || * צ 2 31 4

al ex vs 9 trspos habent cf 105 | 3 *5 al add, al ex vs g trspos habent; pro 

 תכ קנט 1 דָסֶת cf Ps 1458; 1038; Ex 34,6; Jo 2,13; Jon 4,2; Q "ל |
 (b-b al add, al ex vs 9 trspos hab | 4 Lina | ל crrp cf fin vs; al בֵאְד

(cf Jes 38,14) prpon | 5 *6ולד  (cf Jer 31,12. 25), al N97 (cf Jes 19,10), al 

trsp post TIDY’ et conjg 6 [ ante61ן] 6 * ינפל  ft66 םיִרָהָה | "ואשתו 0  

cf 6 et mtr |ויָנפְל | ל 61 6 5 || < 1 קמ ּותְצַנ | 7 *1 קז עמ ויוקל  igiturמ, 1 ‘ 

Plc Vrsםֶרָמְשי סט |  seuל  cf mtr | 8 * ins vb utל 1 הוהי עדי  
cf Hi 18,18.ףדֶהָי  prbויָמָקְּב | 1  
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 ףִלֲאַּב ּוִחְטְבִּת-לַא ערב ּוניִמַאַּתהלַאפ
 ְחיִפ"יַחְתַּפ רֶָמָש קיח תָבָבשַמ
Sּהַמֲאְב הָמָק תַּב בָא לֵּבנִמ ןֵביַּכ 

 :ּותיִב ישְנַא שיא יבא ּהָתֹמֲחַּב הל
 יעשו יהלאל הָליִחוא הּפצא הָוהיִב יא

 :יָהלֲא יֵנֲעָמְׁשִ
 יִתְמְק יּתְלַפָנ יכ יל יִּתְביֹא יֵחְמׂשִּתלַא*

 פ יל רֹוָא הָוהְו .ךָשחּב בׁשֲאיְכ
 ול יִתאָטְח יִּכ אָׂשֲא הָוהְי ףעזפ
 יִטְּפָשִמ הָשָעְו יִביִר ביִרָי רֶׁשֲא דע
 :ֹותָקְרַצְּב הָאְרֶא רואל יִנָאיִצו

 הׁשּוב ָהָּסַכְתּו יּתְביא אָרָתְווס

 ךיהְלֶא הָוהְי *ויִא יֵלֲא הָרָמֲאָה
 :'תוצוח טיִטָּכ* סַמְרַמְל הָיָהּת הָּתַע ּהָּב הָניִאְרַּת יִניִע

 :*קח"קחְִנ יאּוהַה ו "דג תבל ים
 רוָצְמ רעו רּוש יּנַמְל אוב יִיְָעָו אוה םוָיַי

 :ירָהָה רֶהְו םָיִמ םִיְו רֶהָנ"רֲעְו רוצָמ יֵגַמְלּו
 ס  םָהיֵלְלעַמ יִרְפמ ָהיבָשידלע הָמְמְׁשִל ֶרֲאָה הָתְוָהְויצ

 ְךְתָלֲחַנ ןאַצ ֶּטְבְׁשְב מע הערי
 לָמְרּכ ְךוִתְּב רי דֶדָבל יִנכש
 :םֶלוע יִמיּכ רֶעלִנְו ןָשְב ער
 :תֹוָָלְפִנ 'ּונָאְרִא יםִיָרצִמ ץֶרָאִמ ךֶתאְצ ימי
 םֶתְרּוְבְג כמ ושבו םִיונ ארו

 :הָנְׁשְרֲחַּת םֶהיֵנְוֶא הַ-לַע לי ּומיִׂשָ
 ץרא לח שָחָּנַּכ רֶפָע וכלל

..* 4: 

AAs תיראשל שעל רבע Uk אשנ ו ומ prs 
ATT: 

 זס *1היַא? | יל 2 :add cf Ps 0 Jes 10,6 sc 5,5. 28,18( | זז 1
ut init viz |12 || ל 1 יִרָדְג 4 צץ 9. נס | *1 ]| אוה  ut initvאוה םוי  

 יקח | 12 * 1 ידעו | * 1 6 65% ואבי | < 1 ידעו | %1 רֶהַמ 66 || v 13 תסממ
 conjg 6 180. 1ga | 14 ₪1 יִנָכַש | r5 °° lc 6 םִיָרְצִּמִמ | * קזק ּונָאְרַה |

et mtr.ךומכ  et mtr | 18 ** add cfךממ  add cf17 =  
Biblia. 56 



 872 הכימ 69-74

 :הָדָעְ ימּו' הממ ּועָמש יִךְמש הֶאְרִי הישות ארק ריִעָל הָזהְי לו
 :הָמּועַז ןוזְר תפיאְו 'עַשְר תֹוִרְצִאֹ עֶׁשָר תיִּב 'שאַה 'דועופ
 :הָמְרמ יִנְבַא סיִכְבּו עשר יִנְזאָמְּב הָּכֹוֲאֲה יי
 יִרָקְׁשורְּגּד ָהיִבָשְיְו סָמֶח ּוְֵלָמ ָהיֵלֵׁשֲע רֶׁשֲאיוצ

 :יםָהיִפָּב הָּיִמְר םנֹוׁשְלּוי
 :ףיִתואטח-לע םֶמָשַה ףֶתּוּכַה יִתיִלָתַה ינֲאםגְוו
 יעְבְׂשִת אלְ לכאת הָּתֲאייּצ

 טיִלְפת אָלְו גַפַתְו ְּבְְקְּב יֵּדַחְׁשִיָ
 :ןֶתֶא בֶרְחְל טְלפְּת רֶׁשֲאְו

 רוָצְקַת אָלְו עָרְזִת הָּתַאיצ
 :ןַײההָּתְׁשִת אָלְו ׁשֹוריִתְו ןָמָש ְּךּוִסְת"אְלְו תיְֹרְדִת הָּתַא

 בָאחַא-תיב השעמ לכו יִרְמָע תוקֶח ירַמַּתָשְיְוי5
 הָכְרְׁשִל ָהיֵבְׁשיְו המשל תא יִּתִּת ןעמל לםתוצעמּב וכו

 ּפ ואשת יִמַע תַפרַחְ

 ריִצְּב תלְלעְּכ ץֶיקיִפְסֶאְּכ יִתיְה יִּכ יל יִלְלָאי ל
 :ישפנ הָתְוֲא הָרְוּכְּב לכָאָל לּכְשָאְיִא
 5 םֵרֲאְּב רֶׁשְיְו ץראָהְמ דיִסָח בָא

 םולש'ב ese לאש רָשָה יב ני עַרָה ג
 :*ַהּוְתְּבַעְיו וה וׁשְפַני 'תּוה רַבֹּד לוּגַהְ

 להָבּוסְמִמ "רֶׁשְי קֶרְְּכ םֶבוט
 :םֶתְכּוְבְמ הָיְהְת הָּתַע הֶאָב 'ִהְתְְּקִּפ 'יִפִצֶמ 'םוי

cf 68 |0:/9 "ו :ריִעָה דעומו  | (86,11 cf Ps1 הָאְרִי ) ךמש ds 806 cf 
cf Thr 3,17 | °° pw add, I6(; 1 הָשֶאַה  ro * mlt MSS WN al WT (cf 

cf 9 0 2000070 | 12 °° num trsp postתורָצא | נצ 1 הֵּכוֲאַה  

prb6084 ִתלתַה | 14 =  ft add cf Ps r202. 3 || 13 1 cלל  || g fin? + 
ortum?); 4 efב  vid leg Wh)! (2 ex sequ15 || * שק; 6  trsp ante v 

| RIשb16 *1 6 6309 ר | cf fin vrsךִּבְרקִּב רׁשֲאו  humiliatio tua; prps JD 
 b-b frt add cf 2. pers plur et mtr || 5 frt add cf 2. pers plur (lc 6 םיִמְע) ||

cf GY ||3 *> 1 ּוביִמיַה םֶחיִּפַכ עַרָהְל  | nנD prpsשפנ +6 | 2  Cp 7,r prps 

 b-b add cf mtr || 51 Inj cf Prv 103 || °° 1 טַּפְׁשִמַהו | < קזס 1 ָהּותועיו
et YS (wcקֶדָחְּכ  cf8,5 | 4 *1 םֶרָשי < םָבֹוט | ל 1 הָכּוסְמְּ  cf Amותועיו  vel 

prb add cf mtr et fin vrs, nonn etiam5 1 6 6 ה | 8  | Eugparuod)65  

 םוי 444 מגל || * 1 םֶתְּדְקִּפ cf םתכובמ.
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 בׂשעילע םיִביִבְרּכ הוהְי תַאַמ לַטְּכ
 :םָרָא ינבל לחיי אלו שיִאְל הוקי רַשא
 םיּבב םיִמַע בֶרָקְּב םִיונַּב בקע תיִרֲאְׁש הָיָהְוז

 ןאָצרדעְּב ריָפְכּכ רע תּמְְָּב ה
 :ליִצַמ ןיִאְו ףֵרֶמְו סֶמְרְו רֶבָעְִא רשא
 ס ּותְרכְ ךיִבְוְאְדלָכְו ךיָרצלע ָךְָי םתי

 הָוהְי-סְאְנ אּוהַה םויִב הָיָהְו

 ְיִתבָּכְרמ יּתְדִבַַהְו ףְּבְרקִמ ףיִסּוס יִתרְכהְ
 :ךיִרְְבִַלּכ יִּתְסרֶהְו ךִצְרא יִרָע יִּתַרְכַהְי
 :ךָלּויָהְי אָל םיִנְנֹועֲמְּו דָדִיִמ םיִפָשְכ יִּתְרְכַהְויי
 ףבְרְקִמ ּךיִתובצמו ליס יִּתְְכָהְו

 ְיִדָי השעמל דֹוע הָוחּתְשַתְדאלְ

 :ףיִרל יָתְדְׁשְַו בקמ ףירישא יִּתְשַתְנְי
 פ  ּועַמׁש אל רשא םִיֹּגַה-תֶא םֶקָנ הָמֲחְבּו ףָאְּב יִתיׂשְעְויי

 רַמא הָוהְי-רִׁשַא יתֵא אֵנועְמִׁשי 6

 :ְָלוק תיִעְבּגַה הָנְעַמְׁשִתְו םיִרָהָהְ"'תֶא ביִר םּוק
 ץֶרָש יִדְסְמ םיִנְתֶאָהְו הוהְי ביִרתֶא םיִרָה ּוָעְמְשי

 :חָּכוְתִי לָאְרָשַודסַעְו ומעדסע הָוהִל ביִר יִּ
 :יְּב הָנָש  ךיִתאָלָה הָמּו ל יִתיָשְעְהַמ יִמַע
 ךיִתיְִּפ םיִדְבַע תיִּבַמּו .םרָצַמ ץֶרָאמ ךיִתְלְעַה יִּכי

 ימע5 :םיִרמּו ןְרהא הָשמתֶא ףיִנָפְל חֶלְשֶאְ
 ירוְָּבְָּביםַעְלִּב ותא הָגָעהָמּו יבָאֹומ ָךְלמ" קלְּב ץענ"המ אָנ"רָבְז
 :הָנהְי תּוָקְרִצ תַעָּב ןעֶמְל לֶּנְלִגַהדע םיִטשַהְמ

 םִרָמ יהלאל ףֶּכַא  הָוהְי םדקא המ"
 :הָגָש יִגָּב םיִלָגְעּב /תולועב ּונָמְדקאַה
 ןְמָשיִלֲחנ תֹוָבְברְּב םיִליִא יִפְלַאְּב הָוהְי הצרה

 :יִשָּפַנ תאָטַח יִנָטְב יֶרּפ .יִעְשַּפ יִרּוכְּב ןִּתֶאַה
 ָךָמִמ שָרוד הָוהְידהַמּו בוטדהמ םָדֶא ךל דיה

 ס  ּךיָהלאדםִע תֶכָלַג ענְצַהְו דָמָת תַבַהֶאְ טָּפְׁשִמ תושע"מא יּכ

 8 1 םּורָּת | 13 1 יבצע cf 2Ch 24,18 || Cp 6, ז * ות? רֶבְּדַה 6 1 רַמָא
 pro VN, cf 65 88000016 ס| \6ץסש * א6קו06 א0קו06 6זחשע || ל 1 6 6 -לָא | 1

add | 8 1 6 6 17 )0 indicalo).ּוניִוֲאַהְו | 3 = 8 יב הנע | 5 = כזפ  



 870 תכימ 1-6

 הָדְלּויּכ ןותּב יֵחָנְ = 10
 הָדָׂשַּב ּתנְכְׁשְ היְרּקִמ יֵאְצַת ּהָּתַע י
 יֵלֲצָנִ םש בב דע ו

 יביא ףבִמ  הָוהְי לאני םש
 םיָּבַר םיֹג ְּךיָלָע ִּפְסִאָנ הָּתְעְויי

 :'וניגיִע ןויִצְּב .זַחתְו ףָנֲחַּת םיִרְמֲאָה
 הוהְי תֹוָבְׁשִחַמ ועדי אֵל הָּמַהְויי

 :הָנְרְג ריִמְעָּכ םֶצּבַק יכ יִתְצַע ּוניִבַה אָלְו
 רב םיִשֶא ךנרק יִּכ ןויצ-תב יִשודָו יִמּוק

 םיִּבַר םיִמע תֹוָקְדַהו הָשּוחְנ םיִׂשָא ךיתֹסְרפּו
 :ץֶרֲאָה- לָּ ןוראל םַליִחְו םַעְצְּב הוהיל ייִּתְמַרֲחַהְו

 ּונילע יםש רֹוצִמ ידודג-תב יִדְְנְתִת ּהֶתַעי

 ס = לֶארְׂשִו יטפש תֶא יְִלַהי כי בש
 הָדּוהְי יִפְלְּב יתֹויָהְל יריִעָנ | הָתּרפָא םָחָל"תיַּבי הָתַאְוי 5

 לֵאָרְׂשִיְּב לשומ תְיָהְל 'אַצָי ל ךַּמִמ
 :םלוע ימיִמ םֶדָקִמ ויִתאצומּו

 הָדָלי הָדְ תערע םגְתִי כל
 :לֵאָרְׂשִי נבלע ןּבּׁשְי ויָחָא רֶתְיַ

 ויָהלֲא הָוהְי םֵׁש ןֹואְנִּב הוהְי זעְּב הָעְְו דֿמָעְוּ
 ץרָארספַא-דע לבני התיק וב

 םלֶש הָז הָיָה
 ּניִתּונֲמְרַאְּב ףרדו יֵכְו ּנצְראְב אביר
 :םָרֲא יִביִסְנ הָנֹמְׁשּו םיִעֹר הָעְבָש ּויְלָע ונָמְקַהְ
 דוְרְמְ ץֶראדתֶאְו בֶרָחַּב רּושא ץֶרָאתֶא ּועָרְ

 פ :ּונֹלּובְנִּבְךְרדִי יִכְו ּונֹצְרַאָב אֹובִייְּכ רּוׁשַאמ 'ליִצָהְו יִהיֵחְתּפִּב

 םיּבַר םימִע בֶרָקְּב יֹבְקֲעָי תיִראְׁש הית

Ll 

 ףַחָּסִּת | ל 5 sey וגביע | 13 ? 1 c Vrs (ינתְמִרַחַהְ ler 2,33 81 | hic fin 6ק 4

cf rac39( | < 6 ₪ טָבָש  cf1? דדֹגִתַה | ל 1 6 364 ומָש  in 8 | 14 = prb cep, 
 חסג6 דסס lop.; 1 48 | Cp 5, °1*1 ריִעָצַה MS:( הָתָרַפֲא 'ב) תֶרְפָאדתיִּב 6

kal ol BneAeep 01606 06 (GMs 4 uh), prb BnoXeey add | : prb add || 
cf5 6% + סט( || 2 *1 "לֶא | 4 1 61 68( ּונָתְמְדַאְּב | 5 * תטח 1 הָחְתְּתַּבִל  

(Jb) | 6 6(S) + DAS cfv 7.ל ₪1  | in lanceis eiusהשיט  Ps 5s,22; 
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 ורוי ריָחְמַּב ָהיִנַהְכְו ּוטּפְׁשִי דַתְׁשִּבוָהיִׁשאָרוז
 רמאל ּונַעָשְי הָוהְידלַעְו ּומָסָקִי ףָסָבְּב ָהיֶאיִבְנּ
 :הָעְר ּונילֲע אֹוָבת-אָל נר הָוהְי אול

 מ "רע תובל תב רְֶו היה רש
 הָנהְיי"תיּב רה הָיְהָי יםיִמָיַה תיִרֲחֶאְבוהְיָהְוי 4

 תֹועְבְּגִמ 'אּוה אָשְנְו םיִרָהָה ׁשֹאָרְּב ןֹוכְנ
 ּגרָמָאְו םיֵּבַר םיוג ופלהְו :םימע ויל ּורהְנו
 בלע יהלֶא תיּבלֶאְ הֶוהיִ"רַה לא הלענווְּכְל
 ויָתחְרַאְּב הָכְלְִו ויִכְרּדִמ ונוי
 :םֶלָשּוְךִיִמ הָנהְי רבדּו הרות אָצָת ןויִצִמ יב
 קוחר-דע" 'םיִמְצע םיונל חיכוהו יםיִּבַר םיִמַע" ןיּב טֿפְׁשְופ

 תולמזמל םֶהיִתְתיִגֲחַ םיִּתִאְל םהיִתְבְרֲ ּותְּתְכְו
 :הָמְחְלִמ דע ןּודְמליאָלְ בֶרָח יוג-לָא וג ואָשְידאְל

 דיִרָחִמ ןיִאְו ֹוִתְנֲאְּת תַחָתְו ֹוָנְפַנ תַחָת שיא ושי
 רֵּבַד תֹואָבָצ הָזהְי יִּפדיִּ

 ויָהלֲא םֵׁשְּב ׁשיִא ּוכְלַי םיִּמעֲה"לַּכ יֵּב
 פוד םלועל ניָהלֲא הָוהי-םֵׁשְב לג ּונְחֹנַאו

 הָעְלְצַה הָפְסֶא ההיא אּוהַה םוָב
 ;יִתְעְרה רֶׁשֲאו הָצּבִקַא הָחְּנַהְו
 םוצע יֹוֵנְל הֵאָלֲּהּנַהְו תיִראְׁשְל הָעַלַאַהתַא יִתְמָשְו
 ס :םלועדדעו הָּתְעַמ ןויצ רֶהְּב םָהיֵלֲע הָיהְי ךֹלֶמו
 הָתאַת ְּיָרָע ןיצזתַּ לע רֶרֲעלַּדגִמ הָּתַאְו

 :'םֶלָשּוְרִי תָבָלי תֶכָלְמַמ הָנשאָרְה הָלְׁשִמַמַה הָאְבּו
 ָךַּב"ויִא למה עֶר יִעיֵרְת המ הָּתַעַ
 :הָדְלויּכ ליִח ְּךָקיִזֲחֲהיִּכ דָבָא ךצעוי"םא

r2 *1 םייע cfad 16 et Jer 26,18 | ל prb 1 תַמָבְל (6 6% [Wg] Agog) sed cf 
ad Jer 26,18 | Cp 4, 1° Jes 2,2 huc trspon ןוכנ (al stichor ord) || * >6, cf 
ad Jes || 5 > Jes | 4-4 30MSS Jes Daַויָלָא כְּלֵ"ה | 2 Jes םימע | 3 *= ₪ 

  ; Vrs vid legהֶלָחַנַה  44, cf mtr || 7 1 6םיוגה | * 16 םיִּבַר םימעל || << פצפ
  sine.תבלממ  cfלארשי-תיב  ut 6, Hier prb consentit 6 48 | 8 °°] prbהחדנה

artic; al םלשורי תבל תכלממ et האבו glossam hab (ex marg in text trans- 

pos) || g frt add. 



 568 הכימ 3,10—2,11

 :'ץֶרָמְנ יֵלָבֲחְו לֵּבַחְּת יהֲאְמָט רּוִבֲעּב
 בז רקשו ור דלה שאולי

 :הָנַה םָעָה ףיטס היה רֶכָשלְו כ ל ףטא

 :םָרָאַמ יהְנמיִהְּתורְבּרַה ו רע הרבו ונָמישא דַחְ
 וב ּואָצִיִ רעש ּורֹבֲעַו ּוצְרֶּפ םֶהיִנָּפל ץרפה .הָלָעי

 פ  :םָׁארְּב הָוהיַו .םֶהיִנָפל םֶכְלַמ רַב
 לֵאָרְׂשִי תיִב יִניִצְקּו בקעי יׁשֹאָר אָנּועְמַׁש רַמאָוי 8

 :םָתֹומְצַע | :טָּפְׁשִמַהתֶא תעַדְל םֶכָל אולה

 לעַמ םֶראָעּו םלילֲעמ ְע לי העֶב יבֲהְֲו בוס יִאְנָש
 םֶהיֵתֹמְצע-תֶאְו ּוטיִׁשְפַה םָהיֵלֲעַמ םֶרֹעְו יֵטערַאׁשולְכָא רש
 וחצפ | :תחלק ְךֹותְּב רָשְבְכּו ריִסַּב רָשַאַּכ ושרפּו
 םָתֹוא הָנַעַי אלְ הוהְי-לֲא וסע זָאצ

 סם | :םֶהיִלְלַעַמ ערה רֶׁשֹאַּכ יאיַּהַה תַעָּב םָהֵמ ויִנָּפ רַּתְסִיְו
 יעתֶא םיִעָתַמַה םיֶאיבְנַה-לע הוהְי רֶמָא הָכ

 םולָש ּואְרְקְו םֶהיֵנׁשְּב םיִכָשְגַה
 :הָמָחְלִמ ויִלָע ּושדְקְו םֶהיִּפְִע ןַתְידאָל רֶׁשֲאְו
 םפְקִמ םָכָל הָבָשָחְנ ןוזָחמ םֶכָל הָלַיַל ןנ*

 :םֹויַה םָהיֵלֲע ךֶדָקְו םיִאיבָּנַה-לַע ׁשֶמָׁשַה הָאָבּו
 םיִמְסָקַה ּורפָחְו םיֹוחַה ּוׁשבּוז

 :םיִהלֲא הָנֲעַמ ןיִא יִּכ .םלָּכ םַפָׂשְלע ּוטעְ
 הֶרובְנּו טַּפְׁשִמּו *הֶוהְי חּוְר"תֶא מכ יִתאַלָמ יִכנָא םֶלּואְו5

 ס | ּווְתאָּטַח לֶאָרְׂשִלו ועְׁשַ בקעיל דיִנַהְ
 לֵאָרְׂשִי תב יִניִצָקּו בקעי תיֵּב ישאר תאז אָגּועְמשפ

 :ושקעְו הָרָשְיַהלּכ תֶאְו טָּפְׁשִמ םיִבַעְתְמַה
 :הָלְוַעְּב םֶלָשּוריַו םיִמָדְּב ןויצ הביי

Io * sic (Nh) 8c MSE” in marg, edd Venet 1518. 1521; V ares. 2 Norzi, 
cf6 |1 לָבָח ּולְּבְחִּת  crrp, ftהמט | °°  Ibn Ezra, Kimchi nמ; ftl 

 *הָרֲעַּב  6 | bl ftולָּ 1 4 IS 14,30; Jes 63,19 | 12 1ץֶרָחַנ | נצ !ְּךַלָה <
(cf arab sra) 6 év Shige || 75 prb crrp, 1 הָניִמֲהָתְו רָבּדַה | 6קכ 3, 2 1 6 
Q ער + Am 5,14 (K (הָעְר | 2b add cfv3, 4% צץ 20 post v 5a trsp | 1 

6 68 NW; prb etiam v3b add | 4 ** add cf mir || 6 1 own] cf Jes 

8,22 | 8 = frt add cf not accus, quae deest ante הרובגו טפשמ et no | 1 

 יֶנּב. 683 6
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 :לֶאָרְׂשִי דָבְּכ .אוָבְו םלדעידעי
 נוגעת נבלע יז יָתְרְקיפ

 פ ממ ּולָנ יִּכ רֶשָּגּכ ףתֶחְרְק יִבֲחְרַה
 םָתֹובְְׁשִמ-לֲע יער ילעפו" ןֶוָאְיבְשח יוהי 2

 :םֶדָי לֶאְלְדשְי יִּכ .ָהּושְעִי לֶקּבַה רֹוֲאְּב
 ּואָשְנְו םיִּתָבּו ּולְָנְו תודָש ּודְמָחְו

 פ  ותָלַחִנְו שיא ֹותיֵבּו רֶבָג יקְׁשֲעְו
 הָעְר 'תאּוה הָחּפְׁשִמַה-לע' בשח יִנְנַה הֶוהְו רֶמֶא הָּכ ןָכְל

 הָעְר תע יִּכ הָמור וכְלת אָלְו םֶכיַתְראְוצ םָׁשִמ ּוׁשימְת"אְל רֶׁשֲא
 :יאיִה]

 יָמָא *הָיָהְג יה הָהָנְולַׁשִמ םכֵלֲע אָׂשִי אּוהַה םויַּב
 ייל שיִמָי יא | יריָמְי יִמַע קָלַח 'ּונּשְנ דורשי
 :י=קלֲחי ּוניִרָש בֶבושֶל

 :הָוהְי לָהְִּב לֶרּונְּב לָבָח ְּךלְׁשֹמ ל הָוָחְידאל ןכָל
 הָלֶאְל ופיִטְידאְל ןּופיִטַי ּופיַטַּתהלַאפ

 בקָעְידתיּב ירּוִמָאָהז :תימָלְּכ 'גַסִו אל
 ולְלֲעִמ הָלֶאִא  הָוהְי חור רצקה
 :ףלוה רַשּיַהְ" םע ּוביִטי 'יִרְבְד אֹוָלֲה

 "רָרָא 'הָמְלַש לּוממ  'םַמּוקְי ביואל מע ילּומְתֶאְו
 :הָמָחְלִמ "יבוש חַטָּב םיִרָבְעִמ ןּוטשְפַּת
 'ָהְיְגְנַעִת יתיָּבִמ .ןּושְרְנִת יִמַע יִשָבּ
 :םלּועְל יִרְדַה .ּוחְקִּת 'ָהיִלְלְע לעמ
 הָחּונָמַה תאז-אל יִּכ ּוכָלּו ומקס

15 9% crrp | 16 fit exc vb | Cp 2, 1° add | 28 et mlt MSS שיאו | 

3 “add | add | 4 5 61 cf 6Z(dittogr) | "1 רמאל cf6TS (ada?) || "51 prb 

 ביִׁשַמ ןיִאְו לְבָחַּב דַּמָי יע קֶלָח
 ונּגרשנ דודש קַלֲחְי ּוניִדָש ּוניִבּושְל

d-d trsp in fin vs 4 || > 6 אטד66דק\0מ || 6 kai סטא fv 6 אש\טסשצ 00ד6צ 61 8 | 
sl] קַלְחִ | צ 5 frtadd || 6 * crrp cfA || ל ₪5 crrp, prps גישי || 7 * crrp aut 

add | |ל 166 ויְרָבְד = ft ךלה dl, vel 1 By ִלֵאָרְׂש cf ad 8 | 8 * crrp; frt 

 ןוטשפת | = 1 םיָמָלׂש (םיִמַלְׁש)  cל 81 ּומּוקֶּת | ) 88 ex 7ן םָּתַאְו (41 ימע,
trsp ,, prps etiam לעַמ pro לּומִמ sed cf Num 22,5 || % prb dl (interpreta- 

ment vbi (המלש || > prb 1 יבש | 9 1 יֵנְּבִמ ₪ 1,16 6 היללע | * :ז1 ןהיגונעת 
et ןהיללע cf 6 (av) 5. 



 6 תכימ 175

 יֵלֲאָרְׂשִי תיִּב יתואטַחְבּו תאֹולָּכ בקעי עְׁשפַבפ

 ןורְמְׁש אולה בקעי עַׁשָפיִמ
 :םֶלְשּוְרְי אֹולֲה | הָדּוהְי 'תומָּב יֵמּו
 םֶרָכ יִעָטַמְל .הָדָׂשַה יֵעָל ןוָרְמְׂש יִּתְמִׂשְוֿפ

 :הלנא הירי ָהיֵנְבַא יִנַל יִּתְרַגַהְו
 ּופְרָשי יִתינְנְתֶאדלָכְ ותַּכִי ךיָליִסָּפ לָכְוזי

 הָמְמַׁש םיִשֶא תיּבצֲלְכְו שָאְב

 :ּובּושְי הָנוז ןְגְתֶאדַעְו יהָצָבִ הָנֹז ןְגְתֶאָמ יִּ
 םֹוָרעְו יֵלָליִש יהָכְליִא הָליִליִאְו הָדּפְסֶא תאז-לַע*

 :הָנעֶי תוְְבְּ לָבָאְו םיִַּּתַּכ דָּפְסִמ הֵׂשֲעֲא
 הָדּוהְי-רַע הָאְבדיִּכ ָהיָתוּכַמ הָשּונַא יב

 :םלׁשוײרע .יִמע רעשירע עג
 :"תׁשָלְַתַה רָפָע הָרְפַעְל תיֵבְּב יּכְבִּת"לַא 'וכְּב *ודיג תדלא תב
 ןנַאַצ תֶבָשּוי .הָאְצָי אֵל תֶׁשְב"הָיְְע ריִפָׁש תָבָשוי םֶבָל יִרְבַעיי
 :'ותְּדְמַע םָּכִמ חי לָצַאָה תי סמ

 תֹוָרָמ תֶבְׁשֹוי בֹוטְל יהָלָחְדיִבי
 :םָלׁשּוְרי רעל הָוהְי תֶאַמ עֶר דַרָידיִּ
 שיכְל תֶבָשוי שָכָרְל הָבָּכְרַּמַה םתְר

 ןויצדתבל איָה תאּטַח תיִׂשאָר

 :לֶאָרְׂשִי יעָשּפ ּואְצִמִנ ךָביִּ
 תֶג תׁשָרֹומ לע םיִחּולׁש יֶנתּתי ןֵָלי

 :לֶאָרְׂשִי 'יִכְלַמְל בָזְכַאְל ביִזְכֲא יֵּתְּב
 הָשְרַמ תֶבָשוי "ל יִבֲאי יׂשְריַה ידע

5 “lc 66 תאטַחְבּג 6[ 3 | *1? הדוהי cf 5b || 516 66 Hie תיב תאַטַח 4 8| 

  cfEz 21,2, al ‘Y add exרעיל  cf ad 3,12 et Jer 26,18; lקס טס 6 6

3,12 hab et NW? prpn || v 7 ada? || 7 *1 ₪ WN cf 513 | ל 16 0 
  5א לֶליַש | 9 1 6 5 ּהָתָּכַמ | יש , 6 0 bwוצָּבְל | 6 ס 'הָבְלֶא | ל ג

nonn add hab || ro *° prb add ex 2S 1,20; 6 + וליִּדְנַּת (uh peyoAtveg9e), 

 ; sed incּוליִנָּת (ןודחת) qטגזe קזקפ וליגת לא לְֵלנַּב (הֹליִנּב) || * סמ וכעְב, 8
Vrs כצט = 48, prb ante וכב nom loci exc || * 1 6 6 ּושְלַּפְתַה cf Q יִשְלַּפַתֶה 

(K (=יִּתְׁשַל | ra crrp, sed inc quid 1(6 non hab (תשב [ 5 6 rAnyilv 6506 

= frt crrp ex rAnynv 0016 cf 5 = תָּכַמ! pro ותדמע || 12 * 1 הָלַחִי | 

 ]ומַה?) n 5ָבָּכְרִמ הָמְתָר| =)  | 13 frt crrp; 6 wogosgיֵרעְׁשְל  nonn MSS 58ל

14 ** prps ףילע -ּונּתַנָ | ו ךלמל? | 15 516 6 דע || ל frtcrrp ex nom loci, 

sed inc ex quo || °°? 1 .ָךֵליִבא 



Jona 4,3—Micha 1,4 JONA — MICHA 86g 

 ךָרֶא םּוחרו ןּוְגחדלֶא הָּתַא יִּכ יִּתְעַָי יִּכ הָׁשיִׁשְרּת חָרְבִל יִּתְמַּבִק
 יִׁשְפנ-תֶא אָנ"חק הֶוהְי הָּתַעְופ :הָעָרָה-לַע םָחֵנְו דֶסַת"בַרְו םִיֿפַא
 אציו ְָל הָרֲח ביה הוהְי רַמאּנ* :יַיַחמ יִתֹומ בוט יִּכ יִנָמִמ
 ָהיִּתֲחַּת בָשיו הכס םָׁש ול שעיר ריעל םֵדָּקִמ בֵׁשיַו ריֵעָהְדְןַמ הני
 ןויקיק םיִהְלֶאהְוהְ ןמיו5 :ריִעָּב הָיָהִידהַמ הֶאְרִי רֶׁשֲא דַע לע
 חמשינ יותָעְרַמ ול ליִצַהְל ושאר-לע ל תֹויָהְל הנו לעמו לעיר
 תולעּב תעלות םיִקְלֶאְה ןמינז :הָלֹּודְג החַמש ןויקיקהז ל הנוי
 ןמינ שָמָשה חָרְזּכ יהְיי* :שביינ ןונְקיְקַה-תֶא ךּתו תָרָחָמִ רַחָשַה
 ףלעתיַו הָנֹוי שארְלע ט שָמְשה ךִּתַו "תישירח םיִָק ַחּוְר םיִהְלֶא
 םיִהְלֶא רָמאּופ :יַחַמ יִתֹומ בוט רָמאיַו תּומָל ֹוׁשְפניתֶא לֶאְשיו
 -דַע יל-הַרַח בֵטיֵה רמי קיל להר בטיֵהַה הָנּוילֶא
 וב ָּתְלַמְעְאָל רש ןויקיקה-לע ָתְסַח הָּתַא הָוהְי רַמאיַופ :תֶוַמ
 -לע סּוחָא אל יִנֲאַווי :דָבָא הלל" ןְבּו הָיָה הלל" בש ותל אָלְ

 סא 15ר הָרְשְעייִתָשִמ ּהֵּבְַה הבי רֶׁשֲא הלוְגַה ריִעָה הוניג
 :הָּבַר הָמָהְבּו ולאמָשל ּוניִמְידויִּב עדיאל רשא

Mien: מפ 

 זִחֶא םָתֹוי יִמיִּב יִּתְׁשַרְּמַה הָכיִמדלֶא הָיָה רשאו הָוהְיְרַבְּדי 1
 :יםלשּוריו ןורמש-לע הָוָח רש הָדּוהְי יִכָלַמ הָיְקזִחְי

 ּהָאלְמּו ץֶרֶא יִביִשְקַה ל םיִמַע עֶמַׁש
 :ושדק לָכיהְמ ינדַא דַעָל םֶכְּב הָנהְי נא יִהיִו
 :ץֶרֲאיִתוָמָב-לע ְּךַרָרְו דרְיְו ֹומֹקַמִמ אצי הָוהְי הָגַהְיִכ
 ּועְקּבְתִי םיִקְמעֶהְו ויָּתְחּת םיִרְהָה ּוסָמְנְ

 :דָרומְּב םיִרִָמ םִָמְּכ שאה ינְפִמ גנו

Cp 4, 5 nonn לַצַּב add habent (cf 6) et versum post 3,4 trsp || 6 °° prb 

add (1? וליִצָהְל pro ,(ול ליצהל vel] sol ול לַצָהְל (6 rod cdkidtew) || v 8 trsp 

frt ante 6 | 8 = fit] .תיִׂשיִרֲח 

Cpr, add redact? | al2—5a al 5b add prpn | 2 * 6? | 6 
MSS ,יִתַמַּב K .יִתֹומָּב 



 364 הנוי 4,2—2,5

 ףיניע דָנַּנִמ יִּתְׁשַרְגַנ יִּתְרַמָא יֶנֲאו
 :ףשךק לָכיַהְלֶ טיבה ףיסוא 8
 יִנְבְבְסִ םָהְּת שָפנדַע ומ יִנּופְפַא

 יה ייבצקל  :ישארל שּבָח ףוס
 יםָּועְל ידעְב ָהיִתרְב ץֶראָה' יתד
 :יָהלֲא הָוהְי יח תחשמ לעת
 יּתְרָכְז הָנהְְתֶא יִשְפַנ יִלָע הַמעֶתַהְּב*

 :ךָשְדְק לָכיַהְלֶא יִתָלְפּת יֶלַא אוָבְתו
 :ּובזעי יס אְושיִלְבַה יםיִרמׁשִמפ
 ל" הָחְּבְזֶא הָדּוּת לולב יָנֲאְווס

 :הָוהיִל הָתָעּושְי  הָמְלַַא יִתְרְַנ רשא
 פ  :הֶשְביַהְְלֶא הָנוידתֶא אקיַו גדל הָוהְי רֶמאיַוו:

 הָוְניִנ-לֲא ךל םּוק :רמאל תינָש .הָנוידלֶא הָוהְידרְבְד יהי 8
 :יִלֲא רב יִכֹנֲא רשא הָאיִרְּקַה-תֶא היא אָרְּו הלודּגַה ריִעָה
 הָלּודְּג-ריע הָתִיַה הֹוניִנְו הָוהְי רֶבְרּכ הָנְניִנדלֶא ףלונ הָנֹוי םָקיו
 םוי ףלהמ ריִעָב אוָבְל הנוי לחיי :םיִמָי תַשְלֶש המ םיִהלאָל
 :תַבֲּפְהִנ הָוְניִגְו םוי םיִעָּבְרִא דֹוע רמאינ אָרְקַו דָחֶא
 Oa a םֶלֹּודְנִמ םיִקְׂש ּושְּבְליַו .םיצדּואְרְקינ םיִהְלאּב הָוְניִנ יִשְנַא ּוניָמֲאופ

 ֹוּתְרַּרַא רבעי ואְסְּכִמ םֶקיַו הנני למ" לא רֶבְּרַה עי :םָנטקְ"דעו
 םַעַטִמ הֵנְניִנְּב רַמאינ עזיז :רפֲאָה-לע בֶׁשיַו קש סכיַו ויִלָעַמ
 ןמעָמי"לא ןאצהו רֶקְּבַה הָמָהְּבַהְו םֶדֶאָה רמאל ילדו למה
 יהָמַהְּבַהְו םֶרָאָהי םיקש ּוְּכְתְיַ :ּוְתשולא םומו ופיל הָמּואָמ
 סֶמָחָה"ןמּו הָעְרֶה ּוכְרִַּמ שיא ּובָשָיְו הָקְָתְּב .םיִתלֲא-לֶא ארק
 ֹוּפַא ןורחמ בשו םיִהְלָאָה םַחַנְו בּושָי עדוידימפ :םָהיֵּפַכְּב רֶׁשֲא
 הָעְרֶה םָּכְרִּדִמ ּובָשיּ םֶהיִשעַמתֶא םיִהְלָאָה אָרִיַויפ :דבאנ אל
 :הֶשָע אָלְו םָהְל"תֹוׂשֲעל רֵּבְּדירְׁשַא העֶרָה-לַע םיִהלֲאָה םָתַניו

 הוהְיהלֶא לת :ול רחיו הָלודְ העְר הָנילא עריוז 4
 41ד

 ן"לע תמר לַתויהְדדע .יְִבָד הָזיאֹלֲה הָוהְי הָגָא רמאיו
 יבצקב | 51: ץראה; + םירה יבצקל  alיוצקל,  lftל | 516078

conjg 6 vs 6b || - prb crrp, prps: םְלּוע םעדלָא תֹויִּתְחַּת ץֶרֶאְל |g. ft 

  | Cp3,46 én rpeigש 317 | 1 םֶהָסֲחַמ | 7 לֶהְקַּב  cfםיִרְמשַה 1
Auépat ‘AZO regdapdkovra || 4 nonn huc trsp 4,5 | 8 °° frt add. 



1-4 JONA 363; 

a8 re: וב 

 םִיַּב לוג רעס יִהְיַו םיַהַלֶא לוג ַחּוְר ליֵטָה היהיוּצ
 וéוָהלֲאלָא ׁשיִא לקעזיו םיִחְלַמַה ארי :רבָשָהְ הָבָשח היִנָאהְו
 דרָי הָנֹויְו םהילעמ לָקָהְל םיַה-לֲא היִנָאְּב רשא םילָכַה-תֶא ּולֲמ
 רַמאיַ לבחה בר לא בק :םדָריַו בָּכְשּיו הָניִּפְּסַה יֵתְּבְרילַא

 :הָוהְי ינפַּלַמ הָׁשיִׁשְרַּת םֶהָמִע אֹוָבָל ּהָּב דָרָיו הרכש ןּתיו שיִׁשְרת

 הָעַרגְו תֹולְרֹוג הָליִפְַ ובל ּוהָעְרְדלֶא שיא גמא | . :דבאנ \ אל
 :הנוידלע לְרוגַה לפי תּולְרּונ גל ּונְל תאֹּוַה הֵעְרָה יִמְלָשְּב
 -הַמ ונָל תאָּזַה הֵעְרָהיִמְל רשאי ּונל אָנ"הָדיִגַה ויִלָא ּורָמאו
 םָהיֵלֲא ראפ :הָּתֶא םע הֶזִמיִאְו ךַצְרַא הָמ אּובָּת ןיִאָמּו + ְתכאלמ
 םָיַה-תֶא הָשָעדרַשַא ארָי ינַא םִיַמְׁשַה יִהְלא הָוהְיתֶאְו יִכְבָא יִרְבַע
 -הַמ ויִלא ורמי הדג הָאְרִי םיִשָנַאָה ּוָאְרייַוו :הֵׁשְבִיַהתֶאְ
 דינִה יִּכי ַחְרב אּוָה הָוהְי נפלו םיִׁשְנאָה ּועְדידיֵּכ ישע תאז
 יּכ ונילעמ םִיַה קשיו דל הָשַעַּ הַמ ללא ּורְמַאיְוצ סל
 קשיו ,םּוַהדלֶא ינְליִטַהְו יִנּואְׂש : םֶהיִלַא רַמִאִיַו> :רַעסְו ךלוה םָיַה
 :םֶכיֵלע הָּנַה לוָדְגַה רַעָּפַה ילָשְב וכ יִנֲא עדי יִּב םֶכיֵלֲעַמ םִיַה

 ףלוה םוה יּכ וכי אָלְו השכיִהלֲא בישָהְל םיִשָנאַה תחי
 הָּדְבאָג אָנ"לַא הָוהְי הָּגֲא ּורְמאוו הוהְילֲא וארקיני+ :םָהיֵלֲע רעסו
 רָשאּכ הָוהְי הָתְאיִּכ איִקְנ םָּד ּוניִלְע ןתתדלאו הָּזַה שיִאָה ׁשֵפָנְּב
 :ֹוּפעּנִמ םיַה דמי םִיַהלֲא ּוהְלטְי הָנוידתֶא אשי :תיִשע ְתְצַפְח
 ורדיו הוביל ז תבֹווחּבזו הָוהְי"תֶא הָלֹודְג הֶאְרִ םיִשָנַאָה ארו 6

 יהיו הָנּויתֶא עֶלְל לול נד הָוהְו ןמיני 2 :םיִרָדְ
 -לֶא הָנֹוי לָכפְהינ :תֹוִליִל הָשלֶשּו םיִמָי הָשלֶש גָּדַה יִעָמּב הָני
 רָמאיַנ :הָנַָּה ןָעְמִמ ויָהלֲא הָוהְי

 ינגעַיַו הָוהְודלֶא יל הָרָצמ יִתאָרָק
 :ילוק ָתְעַמָׁש יִּתְעַּוש לוָאְׁש ןָטְּבִ
 יִנְבְבְְי רָהָנְו םיַמַי םֶכְְּב 'הָלּוצְמ יִנֵביִלְׁשַתו'ּ

 ּורָבְע יִלָע יג ְרָּבְׁשִמלָּכ

Cp r, 8° prb add (explic vbor v7 (ונל תאזה הערה ימלשב | 10 = a4? | 
13 650 frt ץראה cf 6 1,13 mpég tv flv, 2,11 émi hv Enpdv || 16 nonn 

 nn verbaסת ינכילשתו  add habent | Cp 2, 4 * num anteהוהידתא 6: הוהיל

exc? || * .מ םימי בבלבv 16הלוצמ 6אק 



  Obad. 13—]Jona 1,3הנוי -- הידבע 2

 יםָדיֵא םִנְּב .מַעְדִרַעָשְב ובתל
 וָדיֵא םֹויְּב "ותָעְרְּב הָּתַא-םנ אָרַּתלֲא
 דא םּויּב וליִחְב יהָנֶחְלָשָת לַאְו
 ויָטיִלָפִתֶא תיִרְכַה קֶרָפַהד לע למעת- לאו

 :הָרְצ םְּב רידיִָש רֶגְַתלְּו
 םִיגַהְהלָּכְלַע הָוהְי-םֹוי בֹוָרָק"יְּכיפ

 ְׁשאֹרַּב בּושי למ ל הֶׂשֲעְ ָתיִשָע רשאי
 ידיִמָּת םִיוּגַהדלְכ ותשו יׁשְדָק רה"לע םָתיִתְׁש רֶׁשֲאַּכ יי

 גה אל ּיְָו ולו והְָ
 תֶא בֶקַעַי תב שרו ישֶדְק הָיָהְי הָמיִלְפ הָיְִּת וי רֶהְבּוז

  aר . 9 ב +

 :'םָהישְרּומְ הָבָהְל ףסוי תיִבּו ׁשֵא בקעיתיב הָיָה

 .םּלְכַאְ םֵהְב ּוקְלָדְו של ָּשָע תיִבּ
 :רֵּבִּר הָוהְי יִּכ ושַע תיִבָל דיִרָש הָיַהְיאל

 יםיּתְׁשלַּפזתֶאי הֵלֲפְׁשַהְ יושע רֶהדתֶא* בֶנַנַה ׁשְרְופ
 :דַעְלְנַה-תֶא מב ןורמש הָדְׂש תֶא'ְו םִיֹרְפֲא הָרָשתֶא ושריו

 תֶלָנְו תַֿפְרצ-רע םיִנֲענַּכ- רֶׁשֲא לֶאְרשי יִָבל הֶּזַהְ לַחַה תלוי
 רֵהְּב םיעישומ ּלָעְרי :בָגָנה יִרָע תֶא שרי דִרָפְסַּב רֶׁשֲא םלׁשור
 :הָבּולְמַה הָוהיִל הָתְיָהְו ושַע רָה"תֶא טָפָשְל ןויצ

 וב

 דלֶא ְּךֶל םּוק* :רֶמאָל יִּתְמַאְְְב הָנוילֶא הוהָירבְד יהו 1
 םָקי יִנָּפְל םֶתַעָר הָתָלַעדיִּ היל ארק הָלּודְּגַה ריִעָה הָוְגיִנ
 הָאְּבוהּיְנֲא אָצְמִיַו ופי דֶריַו הָוהְי יִנָּפְלַמ הָשיִשְַת ַתְרָבל הָנֹוי

13 5 frt 1 1דיִא cf v 128 || ל nonn prpn sec 122 אב pro Iברעת 6 ֹורָכָנ 
pro 1דיא cf v 12 || ° 1 דָי ,חַלָשְּת | %1 prb TaN cf 6 61066חשג abrdv | 
I5b conjg cv 14, 158 conjgcv 16 | 16° mlt MSS ביִבָס ; 6** תזס + . .ותשי 

  | 7ל1נעָנְו | (תמneohbrT) Dt 32,14+רֶמָח | , habent oivov..riovra1דימת

add cf Jo 4,17 | ל 1 ft 6 Vrs םֶהיִשרומ | 19 == add | ל add | >> add | 
20 crrp cf ,םינענכ רשא sed incert quid 1; nonn prpn ושרי pro רשא \ fit 

  248; 1ושע רה תא טפשל  tov Xovavaiwv || 21 crrp, fitץה|  cf 6ץרא ושרי
c GAOS םיִעְׁשֹונ aut .םיִעָשּומ קצס םיעשומ 



1-2 OBADIA 86r 

OBADIA. הידבע 

 חֶלָש םִיֹונַּב ריִצְ הוהְי תֶאַמ aa הָעּומְש =

 :הָמָחְלִמַל יִהיֵלֲע הָמּוקְנְו ומּוק
 :ידָאְמ הָּתַא יב םִינַּב ףיֶּתַתָנ ןָטָק הגה
 אישה בל ןורז

 ותְבַׁש יֹורְמ עֶלָסיְִגְֲב ינָבָׂש
 :ץֶרָא יִנָררְּו .ימ ּוכְלְּב רמא
 םיִכְכוִּכ ןיִּב"סַאְי ירָשָּגּכ ּהיִּבְנַתִַא+

 :הָוהְי-םָאְנ ָךְדיִרֹוא םָׁשִמ "נק 'םיִש
 םִיּדּוְבְנְגאְלֲַה יהָתיִמְדנְךיִא הָלל יֵדְֹוׁש"םַא ףָלּואָּב םיִבָנניםַא

 :תֹולַלְע ּוריִאְׁשִי אֹוקֲה ל ּואָּב םיִרָצְבמַא
 :ויִנּופְצַמ ּועְבנ ׂשֲע וׂשְּחָנ ְךיַא*

 ואישה ְּךָתיִרְב יׁשְנא לָּכ וחלש לּובְנַה"רעל
 "ב הָנּובְּת ןיִא'ְּךיִתְחַּת ירוזָמ ּומיִׂשָ יּצְמֲחַל מש יו ישְנא ל ּלְבָ
 הָוהְייסִאְנ אּוָהַה םּוּב אולה

 :ושע רַהַמ הָנּובְתּו םודָאמ םיִמָכֲח יִּתְדבַאַהְו
 :'לטקמ ושַע רַהַמ שיִאתְרַּכִי ןעמל ןמיּת יִּדיִרוּבְנ ּותַחְרפ

 :םֶלּועְל ּתַרְכנְו הָשּוב ָּךֶסַכְּת בקעי ךיִחֶא סמחמיס

 וליח םיִרָז תובָש םָנְּב ךֶגֿנַמ ְךְדָמֲע םויּביי
 לְרוג ודי םַלְׁשּוריײלַעְו וָרְעָׁש ּואְּב םיִָכנְו
 :םֶהַמ רַתַאְּכ הָּתַא-םנ

 ורְכְנ םִיְּב ףיֵחָא-םויְב אָרָתְדלַאְו
 םֶדָבֶא םָנְּב |. הָדּוהְייִגְבל תַמְׂשִּת-לאו
 :הָרָצ םייְּב ְּךיפ לדְנִּתדלַאְ

cfv 2; excvb?49,14 יִּתְעַמַש || ©?  et Jerל 6  | nonn add habד 55  
3*Jer+םיוגב) |  cf Jer || 2 °° 1 prb 6 Jer 49,15 D7 (cfּוצְּבְקְתַה)  (expl gr 

“bb > Jer | 51 DOR cfל 1 6 659 םיִרָמ | 4 * 16 + נק |  || frt insְךְּתְצַלפִּת;  

 ַּהיְּבְגְּת | 5 ** prb add cf Jer 49,9 | v6 add? || 7 * trsp = (mlt MSS ו ]

crrp || © crrp?, prps VT (2) cf Dan 4,22. 29; 5,21 ||  trspךמלש  prb ex8 <6,  
post אּוהַה in 8 | g * 1 יִרּוּבְנ | ל לטקמ conjg 6 init vs 10 (cf GV), sed gloss 
ad סמחמ | rrlc א IWW cfv 13 | vs 12 fit add cf ad 13; frt dl Di.. 



 860 סומע 5

 הָרָסִי ץֶרָא-לע ותְּדְנַאְו ותֹולעמ םיִמָשב הָנּוּבַה
 :לומש הָוהְי ו ץֶרֶאָ יִנָפִ "לע םֶכּפְׁשִיַו םיה"ומל אַרוקַה

 הָוהְי-םִאָנ לארי יִנָּב יל םֶּתַא םיישכ יִנָבָכ אּוְלָהל
 םִיַרצִמ ץֶרֶאַמ תילעֶה לֵאָרְׂשִיתֶא אֹולֲ
 :ריִקִמ םֶרָאְו רֹּתְפַּכִמ םִִיּתְׁשִלפ

 הָאָּטַחַה הָכָלָמַּמַּב הֹוהְי יִנֹרֲא ויָניֵע הנה
 הָמָדֲאָה ינְּפ לעמ ּהָתא יִּתְדַמְׁשַהְו
 :יהָזהְיםֲאְני בקעֶי תיִּבדתֶא ריָמְׁשַא דיִמָשַה אל יָכ סָפֶא
 לֵאָרְׂשִי תיִּבתֶא םִּגַהלְכְבי יתוענַהנ הּוצִמ יֶכֹנֲא הָּגַהְדיִכ

 :ץֶָא רֹוָרְצ לּפדאְְו הָרבְּכִּב לוגו רֵׁשֲא
 םיִרָמְאָה יִמַע יִאָטַח לָּכ ּותּומי בֶרָחַּבִַ>

 :הָעְרֶה ּוניִדְעַּב םיִּדְקַתְו ׁשיִגַת"אְלי
 תֶלְפִנַה דיִוָּב תַכְסתֶא םיָקָא אּוהַה םיַּיי
 :םֶלּוע יַמיּכ ָהיִתיִנְבּו םיִקָא וָתֹֿפְרַהַו ןָהיֵצְרּפ-תֶא יִּתְרדְנְ

 םִיוּגַה-לָכְו םּודָא תיִרְאְשדתֶא ּוׂשְריִ ןעַמְלי
 סם  :תאו הָשְע הָוהיסֲאְנ םָהילֲע יֵמְׁש אָרְקְנ"רָשַא

 הוהְימאְנ םיִאְּב םיִמָי הָּגַהי
 ערה ךשמְּב םיִבְנִע ְךְררְו רַצִקַּב שרוח שנו
 :הָנְננומְתְּת תֹוֲעְבָּנַה"לכְו סיִסָע םיִרָהָה ּופיִטהְ

 תומָשְנ םיִרָע ּונָבּו לֵאָרְׂשִי מע תּוָבָש-תֶא יִתְבַשְוי
 תוגנ ּושֲעְו םֶניִתֶא ּותָשְו םיִמְרְכ ּעָסְְו ּובְשְיַו
 דוע ּוׁשְתָנִי אלְו םָתָמְרַא-לַע םיֶתְעַטְנּו5 :םָהיִרְפתֶא ֵלְכֲאְו
 :ְיָהלֲא הָוהְי רָמָא םֶהָל יִּתִתְנ רשא םְתָמְרַא לעמ

  add hab cf 4,13; 58 | 8 ** trspותָיִלַע (0 ויָתולַעַמ) | ל-ל םסתמ 1* 6
  cf 6 20 6המדאה || ף = 304? | זס **1 ּוניִדְע םֶּדְקְתּו שנת אל 50%
(ins frt in fin הוהי םָאְנְ) | זז | 6 6 ָהיֶתֹיִרֲהַו ָהיֵצָרּפ | 13 16 6 שָרוחַה 
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 ס  םיִרָצַמ רואי 'ָהְקֶשְנְו יהָׁשְרנַנְו הָלּכ יראָכ הָתְלָעְו
 הֹוהְי ינרַא םָאָנ אּוהַה םִיַּבוהְָהְו

 הסל טֶכיִריש-לכו "לבשל םֶכיִגֲח יִתְכַפָהְוי
 הָחְרְק ׁשאָר"לְּכ" לע קָׁׂש םֹנתְמלָּכ-לע יִתילעַהְ
 ס  :רֶמ םִיַכ ּהָתיִרַחֶאְו ריֵחְ לבא ָהיִּתְמׂשְו

 ץֶרָאְּב בַעְ יתְחְלָשַהְו הֹוהְי יִנדַא םֵאְנ םיִאָּב םיִמָי הָּגַהִייי
 :הָוהְי יֵרְבּד תֶא עמשל"םִא יִּכ םימל אָמָצ"אָלְ םָחָלל "בעְר"אל

 ּוטֶטושְי תָרְזִמדַעְו ןופְצִמּו םיזדע םִיַמ ּועְנְוו
 :ּואַצִמִ אָלְו הָוהְי"רַבְד"תֶא שקל

 :אָמְצַּב םיִרּוחְּבַהְו תוָפיַה תולּותְּבַה הָנְפַלעתת אּוהַה םִויַּביצ
 ףןּורְמְׁש תַמְׁשַאְּבי םיִעָּבְׁשִנַה +

 עַבָשרֶאַּב יָּרְּד יחו ה הלא יח ּורָמָאְו
 שק ומּוקָידאְלְו ּולְפְנְ
 רותָפַּכַה יּדַה רָמאיו ַחּבְזִמַהלַע בָצִנ ינֲֹאזתֶא יִתיֵאָרי 9

 ָרּתְחִ-םֲא+ :טילפ הל םלמוגלו סֶנ הל סוניאל
 :םֶדיִרוְא םֶשַמ םִימְׁשַה רלעי -םָאְ םחָּקִת יִדָי םֵׁשִמ לּואְׁשְב

 םיָתְתקְלּו שפחא םָׁשִמ לֵמְרּכַה שאב אַ
 ׁשֶחָּנַה"תֶא הָּוצַא יםֵׁשִמ םִיַה עֶקרקְּב "יניע דְגנמ' ּורְתָסִי-םִאְו

 כ בֶרָחַה-תֶא הָּוצַא םָשָמ םֶהיִבְיִא ינפל יִבָשַב ּוכְלידַאְו+
 :הָבּוטְל אלו הערל םָהיֵלֲע יניע יּתַמׂשְו םתָנְרהְו

 נֹומָּתו ץֶרָאְּב עֶגֹוּנַה תֹואָבַצַה הֹוהְי ינֹדאַופ

 יהָב יִבָשווילָּכ לְבָאְי
 :םִָרְצִמ רֶאיִּכ הָעְקֶשְו .הָלִּכ ראְיכ הָתְלעְו

8 516 ca 20155 656 NOI 6) 95 | ל add 66 6 95 | Sle 0 MSS 
  12, al tantum 112. 122 add, Ira. 83העְקַשְנְו 66 905 (א הקַשְב) || 3! צ זז.

autem verba prophetae, quae supersunt, habent || rr] 6 659 רֶבְד 6112 | 1 

  6ףךד  i: fit 1לַא-תיִּב לֵאַּב  (trsp ,( | 13 dl? || 14 = frt originוטטושי

 , init vrs || Cp 9,םיעבשנה  trsp anteדוע ומוקי אלו ולפנו  | °° prpsטסט 066 8
I*crrp, nonn leg [ךי et רמאיו post םיפסה trspon || ל prps שעריו | = 8 םעַצבו 
Var? םֶעָצְבּו; קזק ׁשעַרְּב עצבַא cf 6 vel Wy DQ; al pro 3 primis stichi 

vbis leg (cf 1°) הָּכַא רמאיו | 2 61|| 3 frt add) ל dl | 4 dl| 5 = frt add ex 8 
55% 
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 קָחְׂשִי תומָּב ומָשְנְופ :ֹול רובע דֹוע ףיּואדאל
 ס i בָרָחְּב םַעְבְרָי תיב-לע יִתְמקְו ּובָרַחְי לֶאְרשי יִשּדְקִמּ
 רַשְק רָמאל לארי םֶעְבְריײלֶא לַא-תיּב ןַהֹ הָיִצְמַא חלש

 -לָּכתֶא ליִכָהְָל ץֵרֲאָה לכּות-אל לֵאָרְׂשִי תיִּב בֶרָקְּב סומע ךילע
 סומָע רָמָא הכדיּכי :ויָרָבְּד

 ס :ֹותָמְדַא לעַמ הָלְגִי הָלָנ לאְרְשיוז םָעְבְרְי תמי בֶרֲחַּב

 Sl יב כ אנה רוע כ ףיּות"אל 0 :אָבָּנִת םֵׁשְו םחל
 היְצַמַא-לָא רמו םֹומָע ןַעיַו + :אּוָה הָכָלְמַמ תיִבּו אוה

 :םימקש סלובו יכְנֲא רקוב ייכֵנֲא איִבָנְְוַב אל יָנֹנֲא איִבְניאְל
 היה ֵלֲא רַמאָּו ןאצַה יֶרֲחַאַמ הּיהְי יִנֲחָקיויפ

 היהְי"רַבְּד עָמָש הָּתַעְוי :לֵאָרְׂשִי ימלא אָבָּנַה דל
 :קֶחְשי תבל ףיִטַת אלו לֶאְרשילע 3 אָבֶּנִת אַל רַמא הָּתַא

 הָנְזִּת ריִעָּב ָךֶתְשֶא הָוהְי רָמָא -הּכ ןָבְל
 קָלֲחְּת לָבָחַּב ּךְתַמְדִאְו ולפי בֶרֶחּב ךיֵתנְבו יִנְב
 :יֹותָמְרַא לעַמי הָלְגִ הל לֵאָרְׂשִיְו תּומָּת הָאַמְט הָמְדִאזלַע הָּתַאְו

 פ] :ץיק בל הֵּנַהְו הָוהְי ינדַא יִנֲאָרַה הֶכי 8
 ץיק ביל רַמאָו סומַע הָאֹר הָּתַאדהַמ רמי

 לֵאָרְִׂי יִמעְַלֶא ץקח אָּב ילָא הָוהְו רמו
 לָכיַה יתֹוָריִׁש ּוליִליַהְוּי ול רובע דוע ףיסוא-אל

 םוקְמלֶכְּב רֶנָפַה בֶר 'הָיהְי יִנדַא םָאָנֹי אּוהַה םּ
 ם :יֹסֶה ךיִלָשָה"

 :ץֶרָאדינְנע "תיִבְשלְו ןינבָא יםיִפֲאְׂשַה תאֹודועמׁש+
 רָּב"הָחִּתפָנְו תָּבַשַהְו ירֶבָש הָריִּבְשנְ שדחה רָבַעְי יִתִמ רמאל5
 :הָמְרַמ יִגְזאִמ *תועלו לקש ליְִּגַהְלּו ּהָפיִא ןיטקהל
 :'ִריִּבָשַנ רַּב לָּפַמּ .יםילעב רּובעּב ןיְבֲאְו םיִלּד ףַסַּכַּב תֹונָקליֿ
 :'טהישעמ"לָּכ יחצגל חַּבשאדא בֶקעְי ןופְנּב הָוהְי עַּבְׁשני

 | הב בשוידלּ לֵבֲאְ ץֶרָאָה זנְרִתדאְל תאז לעה
14 5 ft dl | ל 1 דקונ cf 6 (airéXosg) # || 17 = prb add | Cp8,3°1? 

 = ?*  (init stichi perditi?) | 4סה  et dlָךָלְׁשָה  prb add \ FAתּורָש || 5-ל

 ] cf 4,15םיִקָשעָהְ() =  dub; 6 (kai) Karaduvacrevovres, frtל |  cf 2,7םיִפאָשַה

 |  | 6 == fr add ex 26 cf27תועל prps (0א יונע 0 יינע | 5°56 | ל 5
P11 ft ריִּבְׁשַהְל | 7 * ₪12? || * 6 םֶכישַעַמ ₪ + 4. 
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 :ּהָאלָמּו ריע יִּתְרּנְסַהְו יִתאָגָש יָתֹנָמְראָו
 :ּותָמָו דָחֶא תִיְּב םיִשְנַא הָרְׂשְע ּורתְוידַא הָיָה
 תִיָּבַהְִמ םיִמָצִע איִצוהְל "ופְרָסִמּו ודוד ואָׂשָנווס

 רַמָאְו ףֶמַע דועַה תִיְּבַה יֵתְָריְּב רָשאל רַמָאו
 סם  ּהָוהְו םֶשְּב ריְִזהְל אל יִכ סה רַמָאְו סֶפֶא

 הָּנַצִמ הָוהְי הָּגַהְדיִִי*
 :םיִעקּב ןֹטָקַה תִיַּבַהְו םיִסיִסְר לּודָנַה תִיַּבַה הָּבַהְ
 יםיִרְקְּבַּב שֹרֲחַיחםֶא םיסוס עלָּפַּב ןּוצְריַה
 :הָנעלְל הָקָרצ יֵרפּו טָּפְׁשִמ שארל םָּתְכפַהיְּכ

 ;ges אלל םיִחָמְׂשַהי
 :םִיָנְרִק ּונָל ּונְחְקְל ּונְקְוחְב אולה םיִרְמֲאָה

 יג יתֹוֲאָבְּצַה יִהְלֶא הָוהי-םֲאְני :לֶאְרְשְ תיִּב םֶכיִלְעםיִקַמ יִנְנָה יִפ+
 ּפ :הָבְרעֶה לֲחנ-רע תַמֲח : אוְבְלְמ םֶכְתֶא ּוצַחְלְ
 יבג ירצו ּהָּגַהְו הָוהְי "יָנדַא יִנאְרִה הָּכי 7

 -םָא הָיָהְ> ִּדְלַמַה יג רַחַא ישקל"הנהְו ׁשֶכְלַה תוָלְע תַלְחְתְּ

 רמו ץֶרָָה בָשעתַא לוכָאל הל
 :אּוה ןטק יִּכ בקעי = םּוקְנ ימ אָניתַלְס הָוהָי ינדא
 פ  הָוהְי רָמָא הָיְהְת אֶל תאזילע הָוהְי םחנ:
 ישָאָּב בֶרָל ארק הָּגַהְו הֹוהְי יינדא נארה הָב

 רַמאָו :קְלֲחַה"תֶא הָלְכֲאְו הָּבַר םוֵהְּתיִתָא לכאתנ הָוהְי "ינדא
 :אּוה ןׂטָק יּכ בקעי = ּוקְי ימ אָנילַרֲח  הָוהְי ינדַא
 ם :הָוהְי ינדא רַמָא הָיְהְת אָל איה"סְג תאזלע הָוהְי םַחְג

 בָעַנ 'ינדַא הָּגַהְו לינאְרַה הָּז
 ילֲא הֶוהְו מאיו :ְנַא ודָיְבּו נא תָמוחדלע
 יָנדַא רָמאָיו ךנא רַמֹאָו סומָע .הָאֹר הָּתַאהַמ
 לֵאָרְִׂי יע בֶרְָּב ּדְנַא םֵׂש יֵנְנַה

 ro ** prb crrp; mlt MSS 'שמ; prps רֶּפָסִמ?) רוד רַאְׁשָנְו ץe ?) ורוד רָאׁשּצ
 רַּפְסִמ ; 18+ םיִּלַסְו םידוד (אָשְנְ) ּואָשְנו | vs rx frt trsp ante 9 || 12 "1 שֶרָחָי

cf 25 17,27; 9,45%6 (Awbagap ]/\090000(( ||םִי רֶקָּבַב | 13 רבד אל = רַבְד ול  
(Jes 15, 7 cf 6 rod xeiudppou tiv ducudv ||6%9 | ל 1 םיברעה  dlc14 °°  

 ספ 6%6>*7,1 | ל 6רַצָי | = 6 קלי | 2 = cזזק, 841 הָּלַכָמ אָה יהו | 4 * >6ל |
 ל | ₪ שא בַהל; prps "שֶא ברל הָרָק | < ?ft add, cf6 | 7 * ins ינדא

 הוהי (6 + Kiקוס) || ל >6 | 8 ?exc יג
Biblia. 55 



 856 סומע 6,8—5,19

 בלה ֹועְנְפּו יראה ינְפִמ שיא סנָי רשאי
 :שָחָנַה וָכְשְבּו ריקה"לע דִי ְּךַמַסְו תִיַבַה אָבּ

 :ול ּהַנְנאלְו לַפֲאְו רֹוָא-אלְו הָנהְי םֹיְךַׁשָחדאלַהפ

 :םָכיֵתְצעְּב ַחיִרָא אָלְו םֶכיִגח יִּתְסֲאָמ יִתאָגְשי
 תֹוָלֹע ילדּולעתְדמַא יב

 :טיִּבַא אל םֶכיִאְיִרִמ םָלָׁשְו  הָצְרֶא אָל םֶביִתְחְנִמּו
 :עָמְָשָא אל ךיִלְבְנ תְַמִזְו ירש ןומה יִלָעִמ רפה
 :ןָתיִא לַחְְּב הָקְדְּו טָּפְׁשִמ םִיַּכ לגוי
 :ילֲאָרְׂשִי תיבי הָנׁש םיעְּבְא רֵּבדִּמַב יִלָתְׁשַגַה הָהְנַמּו םיִחָבְזַה*
 יָכיֵתָלָא בכוכ* םֶכיַמְלצ 'ןנְּכ תֶאְו סֶכְכְלַמ .יתיָּכִס תֶא םֶתאָשְנּוי

 :םֶכָל םָתיֵׂשֲע רֶׁשֲא
 ס ֹומַׁש תֹואָבְצ"יָהלֶא הָוהְי רָמֶא קְׂשמְַל הָאְלַהִמ םֶכְתֶא יֵתֵלְנֲהָז

 ןִרְמְש רֶהְּב םיִחָמְּבַהְו ןויִצְּב םיִננאשה יוהי 6
 :ילֶאְרָשַי תב םֵהָל ּואָבּו" םִיּגַה תיִׁשאַר יִבְִ

 'םיִבּוטֶה םיִּתְשַלְּפדתְנ ודו הָּבִר תַמֲח םֶׁשַמ ּוכְלּו ואְּו יהָנלכ ורע
 :יָכֶלְבּגִמ םָלּובְג ברא הָלֵאָה תוָכָלְממַהְִֶ

 :סָמָח 'תָבָש ןּושיגתו עֶר םֹיל יםיִדנְמַה
 םָתׁשְרע-לע םיִחְרְסּו ןש תוטְמ"לִע םיִבָכָשַהי

 :קְּבְַמ ךותמ םיִלְגַע א ןאֹצִמ םיִרְּכ םיִלְכָאו
 :ריִשיִלָּכ םָהָל ּוָשַח דיִודְּכ לֶבָּנַה יִפלע םיִטְרְפַהְ
 וחָשְמִי םיִנָמָׁש תיִׁשֹאַרְו ין יֵקְרזַמְּבי םיִתשח<

 :ףסוי רֶבׁש-לע לחג אָלְ
 :םיִחּורְס חנְרמ רָסְו םיִלּג שאָרְּב ּלְנִי הֶתַע ןֶכְלל

 ; | 25 = faיִמְלַשְו 6 6 | 23 %+  םֶכיִלְבְנ . . םֶכיֵריׁש . , ּוריִסָה t 1ז 22
a1 החנמו )cf 5iמg( 6 תיב, 31 הנש םיעברא add habenז || 26 [ תּוּכַס | * 1ןויֵּכ 
cf 6 ‘Paigav (ex Kaigav) cf 3 | = 6 habet םכיהלא בכוכ post ויכ[ ; gloss || 

27 add (8 apud 5,27 incip cp 6) | Cp 6, ז *1 ft לארשי תיב || ל-ל crrp? | 
2 5 >6P 4, GMSS£($)CY cig Xaidv(v)nv cf ad Jes ro,9 (Gn ro,ro) || ל ins 

 =  | 3% 65" in mr 0x60םָּתַא | = 1 םֶכְלְבְג םִלּובְגִמ גז םֶלּובְנִמ םֶכְלְבִג
 יִלְּ  pro"לָּכ  || 5b crrp?, 1 fitטָבַש ( vel 2דש |  crrp, prps velםירדנמה 14 | ל

vel dl (mtr cs) ;ןלכ] prps ריִשְּב ליִּכָשַהְל ּובֵׁשְחָנ דִוְרַּכ | 6 == 6 נסAסוuévסv 
oivov = pp ןיי | 8 > 616 6 || °° >6; frt ex fin v 7 trspos || | Jpn. 
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 ּרָבְעַת אָל עַבָש רַאְבּו ּואבְת אָל ְָלִנַהְ
 :ןְנָאְל הָיִהְי לא תיבּו הלְנִ הָלְ לָגלּגַה יב

 ףפוי תב ישָאְּכ תלי :ּוחְו הָוהייתֶא ושר
 :ילָאתיִבְל הָּבַכְמְיִאְו הָלָכֲאָו

 :ותיגה ץֶרֶאְל הָקָדְצּו טָּפָשִמ הָנֲעַלל םיִכְפְהַה
 תָוָמְלצ רק ְּךַפהְו ליִסְכּו הָמיִכ הש

 םֶַהְיִמְל ארוקה ךיִשְחָה הָלְיְל םויְו
 :וָמָש הָוהְי ץֶרָאָה פילע םכָּפְׁשִי

 :יאֹובְי רֶצְבִמ-לַע דֵׂשְו זעדלַע 'דׂש יִגיִלְבַמַהּפ
 ּובֲעָתְי םיִמָּת רָב ַחיֵכֹומ רַעָשב ואָנָשופ

 ּונָמַמ ּוְחְקּת ירּב-תַאְשִמו "לףילע יםכסׁשוְּב ןעֶי כלי

 םָב ּובְׁשת"אלְו םָתיֵנְב תג ית
 :םָניִיזתֶא ּוָתְׁשִת אָלְו םָּתְעַטְנ דָמֲחיַמְַּ
 םֶכיֵתאָּטַח םיָמָצֲעַו םֶכיִעְשִּפ םיָּבַר יּתְעַָ יב

 מַה רעשב םיִנֹוְבֲאְו רּפֹכ יִחְקְל קידצ יֵרְרְצ
 :איָה הָעָר תע יִּכ םֶלִי איָהַה תָעְּב ליִּכְשִמַה ןכָלי

 ןפדיהיִו ְּחּת ןעֶמְל עֶרילַאָו בֹוָמׁשְרדיּצ
 :םֶּתְרַמִא רשאכ םָכְּתַא תֹוָָבְצ יֵהלֲא הָוהְי

 טַּפְׁשִמ רעשב ּוגיִצַהְו בוטדּובָהֶאְו עֶרּואְנְׂשיפ
 ספ :ףסוי תיִראְש תב הָוהְ חו ילוא

 והדוה ורמאי תוצּוח" מ רַפסַמ הוט
 :יִהְג יָד לא דָּפְסַמ לבָאדלֶא רָּכֲא וארו

 פ :הָוהְי רַמָא ַּּבְרְקְּב רֶבעֶאדיִכ  דַּפְסַמ םיִמָרְּכְדלְכְבּול
 הוה םו סל הז"הָמְל הָוהְי םויזתַא םיִּנאְתְמַה יֹוָה5

 :רוָאאלו ךׁשֲח-אּוה

5 Am vrs 5 sic non scrips; al \עברn אל עבש ראבו, 31צ 5b add habent|| 

 חuת שאכ cזצק, 1 גטו ׁשֵא בֵהֵל חַלְצְי גטז שָאָּב תַצָי | ל 6 לארשי תיבל; * 6
add, quod conjg c v 7, cujus init perdit est? | 7 םיכפהה 1 יוה teקזק: גת 

cf 5,18; 6r | 9 * crrp, 1 fit ליִּפָּמַה cf 6% )6( סוטוקטצ = גְלַפְמַה | ל 1 
 | תֶאָשַמּ  ftנז * ] םֶכְסּוב | לל |  cf 296רֶבָש | 5 16 6 איִבי 6 6

 םֶכיִאַטָח 6 16 1,18 | 15 388 | 16 * >6 | ל 1? דָּפְסַמְלֶאְו (4 לבא לא 1 12
 .( dlדפסמו



 854 םומע 5,5—46
aE 

 םֶכיֵרעלֶכְּב םיִנָש ןויְקַנ םַכָל יִּתִתְנ יֵנֲאםִנְופ
 :הוהְי-םֲאְנ יַדָע םַּתְבְׁשאָלְו סכיִתְמוקְמ לָכּב םֶחְל רֶָסַחְ
 ריק םיִׁשָדָח הָשלֶש דועְּב םֵׁשָנַה-תֶא םָפִמ יּתְעַנִמ כנא םגְוי

 תַחַא הק ריֵטְמַא אָל תַחַא ריִע-לַעְו תֶתֶא ריעדלע יּתְרַטְמהְו
 שלש םְיּתְׁש ּועְנְ :שָביִת היל יריַטְמַת-אָלרְׁשַא הָקְלְחְו רַמַמַּת
 תַחַא ריע-לָא םיִרָע

 :הָוהְיְדֶאְנ יַדָע םֶּתְבָשאְלְו ּועָּבְׂשִי אָלְו םִיַמ תּותְשִל
 םֶכיַמְרכְו םֶכיִתוְּנג תוברה ןּוקְריבּו ןוּפְךשּב םֶכְתֶא יִתַּכַהפ

 :הָוהְי-םֲאְנ יִדָע םָּתְבׁשאָלְו םֶזֶנַה לכאי םֶביִתִיַזְו םֶכיִנֶאְתּו
 מָכיִרֲחַב בֶרָחַב יִּתגַרְה יירצַמ ףרדב רבב םֶכְב יִתְחַפָש

 יסֶביִסּוס יִבָש םַע
 :הָוהְי"ִאְנ יֵנָע םֶּתְבַשאָלְו יםבּפַאָבְו םֶכיִנְחַמ 'שָאְּב הָלַעַאְ

 הרֹמע-תֶאְו םֶרְסתֶא םיִהְלֶא תַכַּפְהַמְּכ םכְב יִּתְכַפָהיי
 ס  :הָוהְיםֶאָנ יֵרָע םּתְבַׁש-אָלְו הּפַרְׂשִמ לֵצַמ דואָכ ּויֵהּתַ

 -תארקל ןוּכַה ךֶל-הַשַעא תַאְזיִּכ בקע לארי הלר הָּב

 וחַשדהמ םֶדָאְל דיגמּו תור לרבו ימיה רצ
 ץֶרֶא יֵתָמְּב"לַע ְךַרְֹו 'הָפיִע רחש השע
 סם מש תוָאְבְצדיַהלא הָוהְי

 תיִּב הָניִק םָכיִלֲע אשנ יֵכֹנֲא רֶׁשֲא הָּזַה רֶבְּנַהדתֶא לָמְׁשי 5

 :לֵאָרְׂשִ
 לֶאָרְׂשִי תַלּותְּב םּוק ףסּותדאל הָלְפָני

 ס  ּהָמיִקְמ ןיא ּהָתְמְדַא-לע הָשְטנ
 יהוה יָנֹדֲא רַמָא הָכ יִ

 הֶאַמ ריִאְשִּת ףֶלָא תאָציַה ריִעָה
 ס  לֶאְרָשַי תבל הֵרְׂשִע ריִאְׁשַּת הָאמ 'תאָצויַהְ

 לֶאָרְׂשִי תִיְבְל הָיהְי רָמָמ הָכ יי
 לַא"תיב ּושְרְדִתלֶאְוי ּויָחו יִנּׁשְר

 6 665 jiיnp | al v7.8, al tantum vb שבית . ; דועב add hab | ל 1?
fit add; al == vel 4 b addיתרפ | ל 16 6רי ְמְמַא | 9 1 ₪ יִּתְבַרָחָה | זס =  

 hab || % nonn MSS ׁשֵאב 1 םכפאב | 13 * 6 =Bpovrhv םעַר | ל 6

 הָפיִעְו | Cp 5, 3 * טק גטס verba לארשי תיבל || * קזק5 תאָצְויַה ריִעָהְו



5 AMOS 353 

 םִיָרְִמ ץֶרָאְּב תִֹנמְרַא-לעֶו .ידשַאְּב תוָנָמְרַא-לע ועיַמָׁשַה
 ּהָכֹותֹּב תּוּבַר תַמּוהְמ ּואְרּו ןורְמְׂש ירָה-לַע ּופְסֶאַה 'ּורָמָאְו
 :.הָּבְרְקְּב םיקושעו"

 רֶׁשְו סָמֲח םיִכצְאָה | יִהָנתִיאָי | הָחכְניתושע ָעֶדאלְו
 ם:'םָהיִתֹונְמְראְ| יָרֲאָה יביִבְסּו רצ הֹוהַי ינדַא רֹמָא הָּכןכליי

 ְיָתּונמְרא וזבנו וע ךממ 'דיִרוהְו
 יָרַאָה יִּפַמ הֵעֹרָה ליִצָי לָשאּכ הָוהְי רַמָא הכי

 לארי יג ּוצְּנְ ןפ ןזָאלדְב וא םִעְרכ ית
 :ׂשְרָע 'קֶשְמְדְּו הָטִמ "תֶאְפְּב ןּורְמְׁשִּב םיִבָשיַה

 :תֹוִאָבַּצַה יֵהלֲא הָוהְי יָנֹדֲאםִאְנ בָקעַי תיִבְּב ּודיעָהְו עְמְׁשיִי
 לֶאתיּב יתוחְבְִמְלַע ּתְדקְו ויל לֵאָרׂשִיײיִעְׁשְפ ידקפ םַָּב יִכ

 :ץֶרָאְל לנו חזה תונְרק עגנו
 ןשה יִתּב ּודְבֲאְו ץיקה תיבדלע ףֶרֶחַה"תיִב יֶתיֵּכַהְוי5

 ס  :הָוהְידםָאְג יםיִּבר םיִּתְּבי ּוָפְסְו
 ןורמש רֶהְּב רֵׁשֹא ןָשָּבַה תוְרֶּפ הֶזַה רֶבְּדַה ּועָמְשי 4
 הֶאיִבָה םֶהיִגְדאל תוְרָמָאָה םיִנֹויְבֲא .תֹוצְצְרָה םיִלְ תֹוָקְׁשעֶה

 :הָתְשנו
 יסכילַע םיִאְּב םיִמָי הנה יִּכ ושב הוהְי "ינדא עבְׁשנ*

 :הָנּוד תֹוָריִסְּב ןֵכְתיִרֲחֲאְו תֹונצְב 'סֶכְתֶא אָשנְ
 "םָאְנ יהָנֹומְרַהָה הָנְתְכַלָשַהְו  הָדְנָב הָׁשֲא יהָנאֵצַת 'םיִצָרְפּו

 :הָוהְי עָשָפַל ּובְרַה לָנְלִגַה ּועְׁשִפּו לָא-תיב ּואָב
 :םָכיֵתְרְׂשֶעמ םיִמָי תַעְלְׁשִל םֶכיֵחְבִז לקבל ּואיִבָהְ
 ּ§עיִמְׁשַה תֹובָדְנ ּואְרְקְו הָדֹוּת ץמחמ רטקו5

 :הוהְי יִנדַא םֶאְג לֵאָרְׂשִי ונְּב םֶּתְבַהא ןָכ יִּכ
 ף * 6 רושָאְּב | ל ₪ 41 | <1 6 6 רַה ₪ 4,ז | ?add | דס °° add | ל +
 364 | זז *1 בבס (קזקפ 'ָאָה ביִבָּסִמ ּורָצ) | ? 6 4 דף טסט = ְּךצְרַא || *1 דַרּוהְו |
 12 * crrp, num [ ND cf Jes 21,5? | ל crrp, nonn MSS קש--; 1 ₪ תָשָּבַדְבּו

[add] Amבקעי תיב ל  non leg (adינדא  cf Jes 30,6 || v 13 fit add; 6 prb 

recte trad ?תוחבזמ  num plurלארשי תיב 3,1; 5,1. 4( | 14 * 01? | ל  scripsit 

 cf חבזמה תונרק, ףטגז6 קזק תַבַצַמ (ג1 תֹונָמְרַא) | 15 קזקs םיִנָבָה יִּתָּב 1

 Ez 27,15 et ןשה יתב) | ספ 4,11 ןֶהיִנלַאל | 2 * >6 | 1 ןֶכילַע || < םסתמ
(trspos fin vs); 1 prb 6 |שרפו מד  prpsקסמ ןְָכְּפַא גט ןָכְתֶא ואָשָנְו | % rק 

  | bb crrp, sed incert quid l, nonnהָנאָצּות 6 6 מ 1 ₪ * 3
prpתֹוּמְרַע ןְּתְכַשֶהְו מס cf 6 4o(p)ponceoee | 4 prb 1 וברהו | 5 1 ורטקו 



 852 סומע 3,8—2,10

 :תַחָתִמ ויַׁשְרָׁשְו לעפמ ֹוירּפ דיַמְׁשַאָו םיִנולָּכ אּוה ןֹפָחְ
 םֶכְתֶא ךלואָו םִָרְצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא יִתילֲעַה יָכֹנֲאְוִ

 :יִרַמָאָה ץֶרָא-תֶא תֶשָרָל הָנָׁש םיִעְּבְרַא ָּבדמַּ
 םיָרְזנִל םֶכיִרּוְחְּבַמּו םיִאיִבְנַל םֶכיֵנְּבִמ םיִקָאְויי

 :ּואְבָּנִת] :יהָוהידסַאָני לֵאָרְׂשִי נב תאנןיא ףאה
 אל רמאל םֶתיּוצ םיִאיִבְנַה לַעְו ןיי םיִרְְַהתֶא ָקְׁשּתוי=*
 הֶאְלְמִה הנעה יליִעִת רשֲאכי םֶביִּתְחִּת 'קיִעָמ יִכֹנֲא הגה

 :ריִמְע ּהָל] ו ץפאודאל קזחְו למ סונמ בָא
 דמעי אָל תֶשְקַה שפתו5 ושְפנ טלַמידאָל רובנו
 :ושְפַנ טָלַמְי אָל סופה בָכרְו טלי אָל ויָלְגַרְּב לקו

 פ :הָוהְי"םִאְנ אּוהַהְדּויַּב סּוגָי םֹוָרָע יםיִרוּבְגַּ וב ץימַאְדוֿפ
 לע לֵאָרְׂשִ ינְּב םכילֲע הָוהְי רָּבִּד רֶׁשֲא הזה רָבְּרַה"תֶא ועָמִׁשי 5
 :'רמאל םִָרצִמ ץֶרֲאַמ יִתיִלַעַה רשא יהָחּפְׁשּמַה"לְּכ

 הָמְדאָה תֹתְּפְׁשִמ לָכִמ .יִתְעַרְי ֶכָתֶא קרי
 :טָכיֵתָּועלָּכ תֶא םֶכיֵלֲע דָקּפֶא ןּכלע

 :ּדָכּונ"םא יִתְְּב ָּדְחַי םָיָנָש כליה
 ול ןיא ףֵרֲמְו רעיּב הָירֲא גאָשיַה

 :דָכָלַא יתְלּב ותַנָעָּמִמ ולוק ריִפּכ ןַּתִיַה
 הל ןיא שקמו ץֶרָאָה חפ-לע רופצ לָּפַתַה

 דול אל דֹוכָלְו הָמְדַאָהְְִמ הפ" הָלעְיה

 ּוָרְָנ אל םְו ריְֵּב רֶפוש עַקְתסַא
 :הֶׂשָע אָל הָותְיו ריִעְּב הָעָר תָיָהְּתיבִא
 רֶבָּר הָוהְי .ינדא הָשענ אָל יז

 :םיִאיִבָנַה ויָדָבְעְדְלֶא  ודוס הָלָּנםִא יִּב

 אָריִי אָל יִמ גַאָׁש הירי
 :אָבְנַי אל יִמ רֶּבִד הָוהְי ינדא

si Am v 12 scrips,ו  causaוש  Ir ** add? cf 0 12 | v 12 fit 

 זזט [יידסאנ] לארשי ינב תאז-ןיא ףאה כס v 12 טפק || 13 * 1 קיִפַמ | ל +
sol NbJp9 | 14-16 67755 non totum textum habent;ל-5  vel 1 8+ pro1ת pis 

kai 6 kpo-41 'מי אל) | 16 =° 6%  ? num v 15 add? | 15 lc 9 Se (vel 

duvagTeiaig,6ע  ot ul 60006 hv kapdiav avrod (6 nipéon xapdia)10106  

 quare frt post ובל ins אֵצַּמִי אל ('וגו םויב Cp | )ft 886 3, ז * ת1ז MSS תיב ||

add, aut tantum °° add | 3 6 éév uh yvwpicwow 6007006 = TID |ל-5  
frt dl mtr cs | 5 ND >6 || ft 6b trsp ante 6a.4  



1 ,12--2,9( AMOS 851 

 :'תצנ הָרָמְׁשי ֹותרָבֲעְו ֹוַא לַעָל יףַרְמינ
 ם | והָרְצְּב תִגָמְרַא הָכָכָאְו ןַמיִתְּב שֶא יִּתָחְלׁשְוַײ

 הוה רֶמָא הבי
 ונָבישא אָל הָעְּבְרַאְ"לַעְו .ןומעדינְב יעָשַּפ הָשלָשלע
 :םלּובָג"תֶא ביקרה ןעָמְל דָעְלִּגַה תֹוָרָה םֶעְקְּבילע

 ָהיָתּונְמְרַא הָלְכְאְו הָבַר תֶמֹוחְּב שָא יִּתְצַהְויי
 :הפּוס םווְיָּב רעַפְּב הָמָחְלִמ םוְיְּב הָעּורְתּב

 ְֵּחִי ויִרָשְו אּוָה הָקוגְּב םָּכְלמ ְֶּלָהְי
 הָוהְי רָמָא הבי < ם :הָוהְי רָמָא

 נבישא אל הַעְּבְרַא- לעו בָאֹומ יִעָשָּפ הָשלֶש- לע
 :רישל םודֲא-לַמ תֹומָצִע וָפְרֶש-לַע

 תוירקה תּגְמְרא הָלכָאְו בֹמְּב שֲאיִתָחלׁש
 :רפוש לוָקַּב הָעּורְתְּב בָאֹומ ןואְׁשְּב תמו
 מע גוְרֶהֶא 'ָהיָרְׂש-לָכְו יִּהָּבְרִּקִמ טפוש יִּתַרְכָהְו

 הוהְי רָמָא הבי ם :הָיהְי רַמָא
 ונבישא אָל הָעְּבְרא-לעֶו הֶדּוהְי יִעָשּפ הָׁשלְׁש-לֲ
 ורְמֶש אָל ֹויָקֲחְו הוהְי תרוּתזתָא םֶסֶאְמְלע
 םָהירֲחָא םָתֹובֲא וכֵלָהרְׁשֲא | םֶהיֵבְזּכ םּועָתְַו
 פס  םָפְשּוְי תָגְמְרַא הָלְכְאְו הָדּוהיְּב שא יִּתְחְלְשְו

 הָוהְי רָמָא הב
 ונבישא אָל הָעְּבְרִאלַעְו לֶאְרְשְ יעָשפ השש לע
 :םילענ רובע ןויְבֲאְו קייוצ ּףַסָּכַּב םֶרְכְמלַע
 ופי םיִוָנִע ךְרֶדְו םיִל ׁשאָרְּב "ץרֶא-רפע"לע" יםיִפאְשַה
 :יִשדְק םש-תֶא ללח ןעמל הרעּנַה-לֶא ּוכָלִי ויֿבָאְו שיאו
 חֵּבְזִמִלַּכ לֵצא טי ילְבֲח םיָדְנְּב"לֲעְו
 :םָהיֵהְלֲ תיִּב ּוּתְׁשִי םיִשּונע מ
 וְבָּג םיִזְרֶא הָבְנְּכִרֶעַא םֶהִנַּפִמ יִרמָאָהְתֶא יִּתְדַמְׁשַה יֵכנֲאְ

 rr *1 6 59 רטיו cf [6ז 3,5 | Plc 6 חַצֶנָל רַמָש cf ]6 35 | סקס 6
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  Joel 4,20—Amos I,I1סומע = לאוי 850

 :"סַצְראָּב אֹיָקָנ"ָד ּוכְפָש-רֶשַא" הָדּוהְי יִנָּב סמחמ
 :רֹוָדְו רודְל םֶלָשּוְריו בָשִּת םלועל הָדּוהיִו

 ב ןכש הָהְנ ייתיָקניאל םֶמָּ ית

AMOS. סומק 

 לאָרְׂשִי-לע הָָח שא עקְתמ םיִדָקְנב הָיָחְ"רְשִא סומָע יִרְבְר 1
 םיִתְנָש לֶּאְרְשַי ּךְלֶמ שּויְרְּב םַעְבְרִי יִמיִבּו הָדּוהְיְדְלִמ הָיועויָמיֵּב
 ורמאיו* :שַעְרָה יֵנפָל

 וליק ןּתַו םֶלָשּוְךיִמּו גָאְׁשִי ןויִצְמ הָוהְי
 הָוהְי רָמָא הב3 פ ::לַמְרְּכַה שאר שַבִיְו םיִעֹרָה תוָאְנ ולבאְו

 ּונְביִשַא אָל הַעְּבְרַא-לעֶ קֶשֶּמ י יַעׁשַּ השש" לַע
 :דַעַלּגַהתֶא לֶזְרּבַה תוָצְרַחְּב םשודדלע
 :דָדָהְֶּב תֹוִנְמְרַא הָלְכִאְ לאח תיַבְּב שֶא יִתְחְלְשוי

 ןנָא-תעֶקְּבִמ בשוי יתְכַהְ קְשַמּד חיִרּ לתרכְשְ :
 הָריְק םֶראזםע יִלְנְו ןְרע תיָּבִמ טֶבָש ךֶמּותְו

 הוהְי רֶמָא הב" ס :הָוהְי רַמָא
 ונבישא אָל הַעְּבְרַא- לע הנע יֵעְׁשַּפ תֵׁשלְׁש-לֲ
 :םודָאל ריִגְסַהְ המלְׁש תּולָג םֶתולְגַהַע
 :ָהיִתֹנְמְרַא הָלָכֲאְו הנע תַמּוחְּב שָא יּתֲחַלְׁשְוז
 ןולקשממ טכש מותו דֹוְּׁשִאַמ בָׁשוי יִּתַרכַהו

 םיִּתְׁשלְפ תיִרֲאָׁש ֹודְבֲאְו .ןורקע" לַע ו יִתּוביִׁשֲה
 הָוהְי רָמָא הבי ם הְוהֶי יִנֹדֲא רַמָא

 ונבישא אָל הַעְּבְרַא- לעְו רצ -יִעָשָּפ שלש לע
 :םיִחַא תיִרָּב ּוְרָכָז אלו םודָאָל הָמְלש תּולְג םרינְסַה-לע

 :ָהיָתְמְרא הָלְכֲאָו רֶצ תַמּחְּב שא יִתְחְלַשְי
 הָוהְי רַמֲא הביי

 ּנָביִׁשֲא אָל הָעְּבְרַאדלַעְו םודֶא יִעָשְּפ ּהָשלַש-לע
 וימֲחַר תחשו ויָחֶא בְרָחְב ופררדלע

 19 "ל ₪ add | ar *1 6 G(éxtnriow) תמכו | * fit יִּתמקנ
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 לָכְו ןיריצו רַצ יִל םָּתִאדהַמ םנוי ם :ּוּתְׁשִיו ןַײב ּוָרְכָמ הָהְלִיַהְו
 לק יֵלֲע םָּתַא .םיִלָמג םאְו לע םיִמְלַׁשִמ םָּתַא לּומְגַה תׁשְלַפ תלי
 יּדַמַחַמּ םַּתְחְקְל יָבָהְזּו יִּפְסַּכ רֶׁשֲא :םֶכְׁשאָרְּב םֶכְלְמָ ביִשֶא הָרַהְמ
 םָּתְרכְמ םֵלָׁשּוְרְי יִנָבּו הוה יב :םֶכיְִכיִהְל םָתאָבה םיבטה
 םוקמַה ןמ םֶריִעָמ יִנְנֲהז :םֶלּובְ לעמ םקיִחְרַה ןעמל םיִנניַה יִנְבַל
 יִּתְרַכַמּו5 :םֶכָׁשאְרּב םֶכְלְמְג יתבשהו הָמָש םָתֹא םָּתְרַכְמִרַשַא
 יוג-לָא םִיאָבׁשְל םּוְרְכַמּ הוה ינָּב דָיְּב םָכיֵתֹונְּב-תֶאְו םֶכיֵנְּב"תֶא

 פ | רד הָוהְי יִּכ קוחְר
 םיִרוּבְּגַה ּוריִעָה הָמָחְלַמ ושדק םיוגַּב תאז-ּוארקפ

 תֹובָרְחַל םֶכיִּתִא ּותָבוס :הָמֲחְלַמַה יִשְנא לָּכ ּולעי ׁשּגִ

 :ינָא רג רמאי שלחה םיִחְמְל םֶכיֵתרמזמּ
 הָּמְׁש 'ּוצָּבְקִנְו ביִבָּסִמ םִיּוּגַה-לָכ ּואָבְו ישוֲעיז

 :'ָךיִרובַג הָוהְי תַחְנָה"
 טפְָשִּהְי קמַעְדלֶא םווגה ּולַעְיְו ורועי

 :ביִבָסִמ םֶיוַהלְּכתֶא טֶפָשָל בשא םָש יִּ
 ּודְר ּואָּב ריִצָק לָשְב יִכ לָּנִמ ּוחְלשי
 :םָתְעְר הָּבַר כ םיִבְקִיַה קיִשַה תג הֵאלמיֵּכ
 קָמָעְּב הָזהְי םוֶי בורֶק יִּכ ץוִרְחַה קַמעְּב םיִגמַה םינמהי+
 :ץּוְרְחַה | :םֶהְגָנ ּוָפְסֶא םיִבָכָכְו ּורָדָק חַרָיְו שמש
 ולוק ןתי םלשּורימו גאְׁשי ןויִצִמ היהיוו6

 ומעל הָסַחְמ הָוהיִו ץֶרָאְו םִיַמָׁש ֵׁשֲעָרְ
 :לֵאָרְׂשִי ינְבְל זוָעָמּו

 יִׁשְדָק"רַה ןויַצְּב ןכש םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא יִּכ םָּתְעַדיִו
 :דוע הב"ורְבעיאל םיִרָזְו שֶדְק לשר הָתְיָהְו

 אּוהַה םויב הָיָה

 בֶלְח הָנְכְלִּת תֹועְבְּגַהְו .סיִסָע םיָרָהָה פטי
 ןֹיעַמּו םִיָמ ּוכָלִי הָדּוהְי יֶקיֵפֲאלָכְו
 :םיִטָשַה לַחְנְתֶא ; הָקְׁשהו אָצי הָוהְי תיֵּבַמ

 יהיִהִּת הָמְמש רבְדַמְ םודָאְו הּיְהִת הָמְמְשל םִיַרצִמיפ

 8 6 6% aixuaAwgidv = יִבׁשַל | זז *1 ּורוע 6 צ 12 ורועי 6 צ 9 ורֵעָהְו
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 8 לאוי 2,143

 :יתושעל ליִּדְגה יִּכי ֹוּתָנֲחַצ לַעַתְו יושָאְב הָלָעְיי ןורחאָה םִיַהלֶא
 :תושעל הָוהְי ליְִגְהיְּכ יִחמְׂשּו יִליִג הַמְרַא יֵאְרְּת-לַאז
 רָּבְדַמ תֹוָאְנ ּוִאָׁשְד יִכ ינש תֹומֲהַּב ּואְריִּתלֲא>

 :םליח ּונתנ ןַפָנְו הָבַאָּת ויְרַפ אָשְנ ץַעְדיִּ

 םֶכיֵהְלֲא הוה וחַמְְו ולי ןו'צ ינו
 הָקָרְצִל יהָרּומַהדתֶא םֶבָל ןֵתְניַ
 :ףושארֶּב ׁשֹוקְלַמּו 'הֶרומ םֶשָּג םֶכָל דרו

 :רֶהָצְִו שוָריִּת .םיִבְקְיַה וקישהו רָב תֹנְרְנַה ואְלַמְו4

  :םֶבָב יִּתְחְלש רשא לונה לח | םֶזָנַהְ
 םֶכיֵהְלֲא הָהְי םש-תֶא .םּתְללַהְ עובש לּוכָא םָּתלַכַאוי

 םָּתְעַדיִוז : יםלועל ימע ׁשְבאָלְו איָלְפַהְל םֶכְמִע הֵׂשֲע- רֶׁשֲא
 יִנָא לֶאְרשי ברקב יּכ
 ס :םָלֹועְל יִמע ּושְבָידאָלְו דוָעְויִאְ םֶכיַהְלֶא הָוהְי יִנָאְו
 רָשְּבִלָּכְלַע יִחּור"תֶא ְּךוֵפְׁשֲא ןַּכייִרֲחַא הָיָהְוי 8

 ןומלחי תּומלח םֶכיִנְקז םֶכיִתוְנְבּו םֶכיֵנְּב ּואְּבנְו
 םיִדְבעָה-לַע םנְו> ּוִאְרַי תוגיִזָח םֶכיֵהּוחַּב
 :יחּורדתֶא ְךּפְׁשֶא .הַמַהָה םיִמָּב תֹוָחַפְׁשַה- לע
 :ןָשָע תּוחְמְתְו ׁשֵאְו םָּד ץֶרֶאְבּו םִיַמָׁשִּב םיִתְפו יִּתַתָנְו
 לּודָּנַהי הָוהְי םוי אּוָּב נפל םֶדָל ַתַריַהְו ףשמל דַפְהִי שָמָשַהי

 יאָרּוגְַו]
 ןויִצרַהְּב יִפ טָלָמְי  הוהְי םֵׁשּב אָרְקִירָשַא לָּכ הָיָחְו5

 הֶוהְי רַמָא שא הטיל הָיִהְּת םלְׁשּוריִבּו
 :ארק הָוהְי רׁשֲא םיִדירְשַבּו

 הָדּוהְי תּובָש-תֶא בֵֹׁשֲא רֶׁשֲא איהה תַעָבּו הָמָהָה םיִמָּיּב הגה יִּכי 4
 טָפָשוֶהְי קַמֲע-לֶא םיִּתְדרוָהו םִיּנַה"לָּכדתֶא יִּתְצַּבְקְו :םָכָׁשּוְריִו

 לֵאָרׂשִי יֵתְלֲחַנְו יֿגע-לע םֵׁש םָמַע יִּתטַּפְׁשִנְ
 :ּוקלח יִצְרֲאזתֶאְו .םיונב ּוְָזּפ רֶׁשֲא
 הָנוּב ללה נְּתיַו לֶבּוג ודי יַמֲע-לֲא
add cfv 21|תושעל לידגה יב  add cf 02 2 Am 4,10, frt etiam = 
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 :רּוְאָפ ּוצְּבִק םיִנָּפלָּכ םיִמע ּוליָחְי ויִנָפִמ5
 הָמֹוח ּולַעָי הַמָחַלִמ יׁשְנַאְּכ ןוב צְרָי םיִרּוּבְנָּכל

 :םָתֹוחְרֶא ןּוטְּבַעְי אָלְ ןוכל + ויִכְרְדְּב שיִאְו

 וכל תלְסִמּב רג ןח אל ויִחֶא שיאו
 :ּועָצְבִי אל ּולּפְי חלָשַה דַעְבּ

 ולעְי םיִתָבַּב ןּוצְרְי הָמֹוחּב ּוקשְי ריעָּ
 :בּנּכ ּואָבְי .םיִנולַחַה דָעְּב

 םיִמֶש ּושעְר ץֶרֶפ הָזנָר ויִנְפלי
 :םָהְנָנ ופְסֶא םיִבָכוכְו ּורְדְק ַרָיְו שמש
 ּוהָנֲחַמ דאָמ בר יִכ .רליח ינְפלי ולוק ןַתָב הוה

 הָוהְְוי לּוְדְנְיִּכ "ָרְבְד השע םּוצָע" כ
 :ּונְליִכְי יִמּו דָאְמ אָרונְו

 םֶכְבַבְלִלבְּב יִדָע ּובָש יהְוהְידםֶאְנ הָּתַעםַנְוי>
 םיִדְגבְלַאְ םֶכְבבְל ּועְרקְוי :דַּפְסַמְבּו יֵכבְבּו םוֶצְבּ
 אוה םּוחַרְו ןּנַחִיִּכ םֶביִהְלֶא הָוהְילֶא ּובּושְו

 :העְרֲה"לע םָחְנְו דָסָחיבַרְו םיפא ְֵּרֲא
 הָפְרב ויִרָחֶא ריִאְשַהְו םָחַנְו בּוׁשי עָדוי ימי
 ס | םֶיַהְלֶא הָוהיל סנו הָחְנִמ ,

 :הֶרְפְע ּוַאְרְק םוָבדושדק ןויְִּב רֶפש ּעְקַּתיפי
 לָהְק ּושְדק םָעְדּופְסא

 םִיִדָש "יקְנויְו םיִלָלֹוע ּופְסא םיִנְָז יוצבק
 :ּהָתָּפְחַמ הלכו ורְדָחַמ ןְתָח אָצָי

 הָוהְי יִתְרַשִמ םיִנַהָּכַה ּכְבַי חְַּזִמְַו םֶלּואָה ןיְביז
 הָפרֲחְל ּבְתְלחנ ןָתְּמדלַאְו ךמעדלע הָוהְי הָסּוָח ּוְמאְו
 :םֶהיֵהְלֲא הָיַא םימעב ורמי הָמְל םיומ םּבלׁשְמַל

 ומַעְל רֶמאְיַו הָוהְי ןעיויפ :ֹומֲעְ- לע לֹמֲחַיַו וצְראל הָוהְי אג
 -אָלְו ותא םָּתעַבְׂשו רֶָהְצִיַהְו ׁשֹוָריִּתַהְו ןנְּרַה-תֶא ל חלש יֵנָנֲה

 םָכילעמ קיח יֵנופְצַה-תֶאְו=י :םֶיוגּב הָפְרָח דוע םֶכְתֶא ןַתְא
 וָפסְו ינמדקַה םִיהילֲא ויָנְפ"תֶא הָמְמָשּו היצ ץֶרָאלֶא ויתְחרהְ
 7 1ןותועי )6 (exAivwaw | 8 6 60656זס) (ןוקַחְרי) | ?rr °° add | ל 6

 6דו (אטס6 606 Adywv 60700 = וָרָבְד ישַעמ by | 2 6+6 6 טאשש ||

cf 1 3%ופסק 6ק 2 || 16 * 8 וצבק | ל 6 סתם \ |17  hic15 8  



 846 לאוי 2,5—1,14

 הָרָצְע ּואְרִק  םוצ-ושדקי+
 ץֶרָאָה יֵבׁשְי לָּב םינְָז ְֵּסֲא
 :הָוהְי-לֶא ּוקְעו  םֶכיַהְלֶא הָוהְי תיּב

 :אֹוְבי יּדׁשַמ רׂשְכּו הָיהְי םוי בורק יִּכ םויל ּהָהא 5

 תָרְִנ לָכֲא .וניניע דָגְג אָלַהי
 :ליִגְנ הָחְמׂש ּוניַהְלֶא תִיּבִמ
 יםָתיִתְפְרֶנְמ תַחִּת תָֹרְפ ושבע

 :ןנֶד שיבה יִכ 'תורְנְממ ּוסְרֶהְנ תורָצִא ומשְנ
 רֶקְב יִרָדָע 'ּוכבָנ יהמַהְב הָחְנֲאָג-המייצ

 :ּמָשְָב ןאָצַה יִרדְעְְג םֶהָל הָעְרִמ ןיא יֵּ
 אָרְקֶא הָנהְי ףיְלַאי

 רָבְדִמ תֹוִאְנ הָלְכֶא שא יִּכ
 :הָרָׂשַה יצְעילְּכ הָמֲהְל הָבָהָלְו

 יא גוָרעֶת הָרָׂש תֹוָמַהַּב"םנ>
 פ :רָּבְדַּמַה תֹואְנ הָלָכֲא ׁשֵאְו םִיַמ קיפא ּושבי יב

 יִשְדְק רֶהְּב ּועיִרָהְו ןויִצְּב רֿפוש ועְקתי 2
 הָוהְי-םֹוי אָביִּכ ץֶרֲאָה יֵבָׁשי לכ ּוזָנְרִי
 לַּפָרעַנ ןֶנֶע וי הָלָפַאְ ךֵׁשֲח םוי> ?בורֶק יּכ
 םּוצָעְו בר םע םיִרָהַהלַע שרפ רַחַשְּ
 ףסוי אֶל ֹויָרֲחֲאָו םועָה ןמ .הָיָהָנ "אל ּוהֹמָּכ
 :רֹודְו רו יָנְׁש-רֲע

 הָבָהָכ טְהַלְּת ויִרחֶאְו שא הָלָבֲא ֹוָנָפְל
 הָמְמְׁש רֵּבְדִמ ֹויָרֲחִאְו ויָנְפְל ץֶרָאָה ןדעְנְּ
 :ֹול הָתְיָה-אְל הָמיֵלְּפדםנָו
 :ןוצורי ןּכ םיִׁשְרַפְכּו ּוהֲאְרַמ םיִסּוס הֵאְרַמָּב

 ןּולקרי םיִרָהָה יֵׁשאָרילע | תֹוְָּרמ לכ
 שק הָלְבֶא שא בַהְל לוקְּ
 :הָמָחְלִמ ורע .םּוצָע םעָּ

 7 *= cזזק; 6 (םהיתפרמ) םֶהיִתְפְר תחת תוורָפ ((טא(קזמטסצ) 3(ש)סכע
 etiam 5 hab) תורפ, sed fit 1 NiT7® vel D9, reliquum 6 6) | °1 תורָנִמ

 cf Hgg 2,19 | 18 ** 6 ri aro8jcouev 600706 = הָּמָהָּב הָחְנִנ הָמ | ל 6
EAaucay = ,וכְב sed 1 48 || > 6 iBW] (Agaviconcgav) cf Hos 14,1° || 20 ft l 

 . v2z|21A0lלפרעו  | Cp 2, 1 trsp fin vrs postתַמָהְּב



1,1—13 JOEL 845 

JOEL. לאוי 

 לאּתפְְּב לֵאילא הוה רש הְזהירבְדי 1
 ץֶרָאְה יִבְשוְי לּכ ּוניזאהְו .םינקּזה תאזדּעְמשי

 :םֶכיֵתְבַא יִמיִּב םֶאְו םֶכיַמיְּב תאז הָתְיֲהָה
 רחא רול יָהיִנְבּו םֶהיִנְבל םֶכיִנְבּו ּורּפס םֶביִנְבְל היל

 קליה לְכֲא הָּבְרַאָה רֶתְיְו הָּבְראֲה לֵכֲא םֶזֶנה רָתָיצ
 :ליִסַתַה לֵבֲא קליה רֶתְָו
 ןִיָג יַתְש-לָּכ ּולָליַהְו ּוכְבּו יםירוָּש וציקָה5

 ;יָיִּפַמ תָרָכַנ יִּכ םיִסָעְדלַע

 רָפְסִמ ןיִאו ּצָע  יפראדלע הָלֲע לוני
 :יול איָבָל תֹועְלַתָמּוי הָיְרַא יֵנְׁש ויָנְׁש

 הָפָצְקל יֵתְנֲאְתּו הָמׁשְל יִנָפַּג םָש
 :ָהיְיִרָש ּוניּבְלַה ּךיִלָשַהְו ּהָפְׂשֲח ףֵׂשָהי

 :ָהיָרּועְנ לעּבלע .קָׂשיתַרגֲח הָלּותְבּכ ילָא
 הָוהְי תיִּבִמ ְּךסָגְו הָחְנִמ תֶרְכָה

 :הָוהְי יִתְרָשְמ םיִנָחְכַה ּלְבָא
 הָמָדא הָכְבֲא הָדָש נשי

 :רָהְצִי לְלָמָא שוְריִת שיבוה נד דש יּב
 םיִמְרֹּכ ליִליה םיִרְּכִא ושיבה יי

 :הָרְׂש ריק דָבָא יּכ הָרֹעׂש"לעְו הֲָח"לֲ
 הָלָכְמֲא הָבאְּתַהְו הָׁשיִבֹוה ןָפְגַהְיי

 ושַבְי הָָׂשַה יִצְעְדלְּכ  חּופַתְו רָמְּת"םִנ ןומר
 :םֶדָא נְּבְִמ .ןוָשָש שיבה
 חְֵּזִמ יִתְרָׁשִמ ּוליִליַה םיִנָהְכַה ּודְפַסְו ורְנַחי
 יָתלֲא יִתְרָׁשִמ .םיקשב ּוניִל ּוָּב
 ְָסָנְו הָחְנִמ םֶכיִהְלַא תִיִּבִמ עֶגְמנ יכ

 (כ ז, 5 לאותב | 3 = 8 400 | 5 * ל 65 oivov שטדשע || 5 6+

cf 65 ||איבּלַכ ויָתֹועלתמו  kai 0606: exc ? vb nonn || 6 °° prps600ק000צף  

  ut=ולְּךַלְׁשַהְו ףׂשָח ּהָפָׂשַח | 8 69-56 6 | 9 1 6 655 = ָחָּבְזִמ 7
 םיהלא.  13 | 13 16 Gkצ
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 םֶלֶאְנָא תֶוָמִמ פא לואָש ימי
 לּואְש ְֶטְק "יִהָא תֶוָמ 'ּיִרְבְד ייהֶא
 :יניעמ רַתְסִי םֶחְנ

 יִרָבְדִמִמ הֶוהְי תורי םיִדָק אֹוָבָי .איִרְפַי םיִחַאי ןיּב אּוה יב
 ונָיעַמ יברחיו ֹורֹוקְמ יׁׂשֹוָביְו הלע
 :הָּדִמַח לבל רצוא הָסְׁשְי או

 ולפי בֶדָחַּב יָהיָהלאַּב הָתְרָמ יכ' מש יםשֶאְּתי 4
 פ RA יירמ ושָפְרָ םָהיֵלְלְ

 | האל ּובּושְו יָד םְכָמע -
 ןיָע אָשִּת ילָּכ ויִלֶא ּוָרְמַא
 :ּוניִתְפָש יםיִרְפ הָמְלשְנּו בוט"'חקו
 7 אָל סּוסדלע ּונַעיִׁשֹוו אָלורּושַא+

 ּּונָמִמ ִּפַא בש כ הָבְרְ םֶבַהֶא םַתָבּושִמ אפר

 הָנָשושַּ חַרְפִ לֶארשיל כ הָיִהֶא

 יָתּקְנְ לכלי :ףןנבלּכ וישר דו
 :ןונבְלּכ ול חיִרְו ודו תִיַנכ יהיו
 ד יחי ולב יבש ובשני

 :ןוִנָבְל ןיּכ ורכז פג ּוחְרְפִיו
 "ונרושאו יִתינְעי יגַא | םיִּכֲעָל דוָע "ילדה םיירְּפָא

 :אָצְמִנ היפ יּנָמִמ ןכעַר שוָרְבּכ יִנֲא
 םעָדיְו ןוָבָנ הלא ןֵבנְו םָכָח ימי

 ב ּולׁשָּכִי םיִעָשְפּו םֶב ּוכָלָי םיִקּדצְו הוהְי יכְרּ םיִרָשְי י
 14 * *cfio | ל mlt MSS sine’ | r5 1 Nִרפַמ ּוחֶא )Vגז=! םיִחֶא) |
RשD14, ז * 6  add | Cp1 6 6 שיבויו | %1 6 6 ביִרֲחָיְו | << +  > || b-b add? 
 a) םמש) || ** prb add || © prps הָנֲעקְבּת םֶהיֵתֹוְרָהְו | 3 * 1 לפ || * 1 הָחְקִנְו |
 61 6 63 ירפ | 4 = prb add | 5 = prb add | 6° incert | 7 יור |

(kal) 6000000010 = MQ) cirw;8 18 ֹובְׁשוְו || ל 1 4 יִלָצְב | 5-5 6*  
 פזס ןנד 1 זז ןְׁשָד ג ינדע | 317 ּורְבְּי (aוּרְבְׁשי 6 62 | 9 516 6 ול |

 55 1 81 גט ּונָבישאְו ויִתיִנע גו ּונָבְבּושַאְו ויִתיִנ
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 םיִרּורְמַת רפא
 :ויִנדַא ול ביִשָי ותָפְרַחְו שוטי ויל י ויָמָדְ

 לארי אּוָה יאָשנ יתֶּתְר םיִרְפָא רֵּבַדַּכי 3
 :תֶמִיַו לעַּבְּב יםׁשֲא
 הָכָּסִמ םֶהָל ּוׂשֲעַַו אטחל ּופְסּויו הָּתַעְו>

 הָלָּכ םיִׁשָרָח הׂשֲעַמ םיּבַצִע יםֶנּובְתְּב םָּפְסַּכִמ
 :*ןּוקְׁשִי םיִלָנע םּוֶא "יִחְבְז םיִרָמִא םה יָה
 דלה םיִּכְׁשַמ לט רָקֿבןנעכי יהי ןכְל
 :הָּבְראמ שב ןְרּגמ *רעסי ץמָּ

 :יּתְלְּב ןיא עישומו ענת אל תל םיהלאו

 :תוְבּואְלַת ץֶרֶאְּב רּבְדַּב יתר יג
 :ינּוחַכְׁש ןּכְילע םָּבל םֶריו עְבְש ּועְּבְשּיַו "םֶתיִעְרַמְַ
 :לרּושֶא ְךֶרּ-לע רַמָנְּכ לַחָשדּומְּכ םֶהָל "יִהָאְו
 סבל רֹוְנְס עַבָקֶאְו" לש בד םֶׁשנְפֲא

 :םעּקַבִּת הרשה תָיַח 'איִבְלְּכ םֶש םלְכָאְו

 רעב 'יב"יפ'  לֶאְרּ ית
 יִריִמְפֶשְ יִרְעְדלְכְּב ָךעיִׁשֹויְו אופ למ יהא

 :יםיִרָשְו ףךְלִמ יִל"הנְת ָתְרָא רשאי"
 ס  ּיִתְרְבְעְּב חַקְאְו יּפְּב למ ְךְלָּתָאיי

 :ותאָטַח הָנּופְצ .םיִרְפֶא ןנע רּורְציי
 םכח אָל ןבד'אּוה ול ּואָבָי הָדָלֹוו יִלָבָח

 :םיִנְּב רֵּבְׁשַמְּב דמעידאל לתַעיב
 vs 15 crrp; pro םירורמת 6 ;kai ropiprigev שוטי G6 6א%ט00670, 6

 פזקפ ול ביִשֶא ֹותָּפְרָתְו ּךפָשָא ויָלֲע ויָמָדְו | לֵאָרׂשִי יִנְרְרַמּו םִיִרְפֶא יִנְסיִעְכִַה 4
vel6 ו = תֶּד  I. pers in II [ CpI3,I°A ppikn ZX Tpouog cf SG; 

 תֹותְּד?) | ל 1 איִשְנ צו אָשְנ | < 6םמְשו;1 4 || 2 * 16 6 תיִנְבַתְּכ ve תַנּומְתּכ

d al? a= Bt51? יִרֶזע |  cf 14,4 et, S|1? םיהלא  ins? vel61א6ע0) || ל  (kar’ 
ft6 ףיִתְעְר, 6 6* | 6°1 +vb nonn | 5 1 6 6S6,4 | ל 1 רעסי | 4  add cf 

 םֶתּועְרַּכ | ל prb add cf Dt 8,14. 32,18 | 7 *1 6 6 mיֶהָאְו | ל 694 רּושַא;
 קמ 1 דְקׁשֶא cf 16 56 | 8 == 1 ? רֹּנְּכ םעֶרְקֶא | * 1 6 [םָׁש םֶלָכָאו
 רעי ייפ |פיוcְּהִּתַתְׁש|? יכ >63, קזס יב 16 65ימ | * 1 יִרְועְב + 63[
 04 היא (6| אופא) | ל ] ךּוטְּפָשְיְו ל ףיִרָשלכו cf 6 kpiwvitw 66 (ךטפשוו) |

 ?e add= || 13 *1 אּוהְו | ל 1 תֵעָּכ.
54* 
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 :םָיִמ םיִנְב :ּודְרָחְיְו גֿאְׁשִי אּוָהּ
 רּושא ץֶרָאמ הָנֹויָכּו םִירְצִִּמ רּוּפְצְכ ּודְרָחְיַיי

 פ  הָוהְייָאְג םֶהיִָּבלע םיִּתְבִשֹוְהְ
 אי לֵאָרְׂשִי תִיְּב הָמְרַמְבּו םִיַרְפֲא שַחַכְב יִנָבְבְס 2

 :ףמאנ םישודק-'םַעְו ילָאזמע דָרי רע הדגהיו
 ד ol % F 5 J 3 ו

 הָּבְרי ידְְׂו בֶזָּכ םויהדלָּכ םידק ףדרְו חור הָעֹר םִיוְפָא
 :לָבּויי םִיָרְצִמְל ןֶמָשְו ּותרֶכְי רּושאםַע 'תיִרְבּו

 יהָדּוהְי-ַע הָוהיִל יביִרְו
 :ול "בישל וַָלְעַמְּכ :ויְִרְדִּכ בקעידלע 'דקפִלְ
 :םיֶהְלֶאדתֶא הָרָש ָנֹואְבּו ּויָחָאזתֶא בֵקע ןְטָּבּבי

 ולְןָּגחְתִיַו הָבְּב לכו ְךאְלַמ"לֶא רש
 :'ּונָמַע רבי םֵׁשְו ּונָאצְמִי לָאדתיב
 :ורְכז הָוהְי תֹוִאבְּצַה יָא הנהיג
 רֹמָׁש טָּפְשִמּו דָסָח בִּׁשְת ףיָהלאב הָתַאְ
 שיש: :דיִמָּת ְףיֵהלָא-לֶא הקו

 :'בָהֶא 'קָשעְל הָמְרמ ינְזאָמ דב ןעגכ*
 יל ןוֶא יִתאָצְמ יִּתְרַשְע ְּךָא םִיִרְפֶא רָמאָיופ

 :אָטְחְרָשַא ןְוָע יֶלדּואְצַמְי אל יֵעינְילְּכ

 :ידעומ יִמיִּכ .םיִלָקֶאָב ךְבישוא דָע
 יתירה ןח יִֹנֲאְו םיִאיבָגַה"ילע לרבו

 :יהָּמְרַא םיִאיִבּנַה ְךיָבּו
 וחְבז 'םיִרָנׁש נְנַּב יָה "אְוש-ךא' ןֶוָא ידֲָלְניםָאיו

 :יִדָש יָמְלַּת לע םִלנָּכ םֶתֹוחָּבזִמ םג
 רָמׁש הָׁשֲאְבּו הָשאְּב לֵאָרְׂשִי דַבעיו םָרֲא הֶדָש בקעי חָרָביני
 זז 1 c 6 םיִתֹוביִׁשֲהַו | Cp 12, ד ** 1 61 6) לֵא םָעָדְ, יש! 6+ לָאדמע ערי |
 Pl? ny) | °1ft(c 6?( ר (®hic finis cprrin) | 2 *16 6 אָוָשְו | 1
 תיִרָּב ּוָּבְרִי < 8 | 2/3 = 1 ביר :ּולְבּוי | 3 *1 לֵאָרְׂשִי 6 בקעי | *1? דקפָא ₪
 תיִשָא | 5 51 דתֶא cv 4 fn | *1 מע | 6 תטמ ו 41? | 7 1 קל ְּךיִלָהֲאָּב 4
 vio | 8 5 ₪1 | *1 5 בקעל | < טפק huc םירפא ex 9 | 95 6 אל וויִעיִנידלּ

cfס ןוע ול | זס = 1  דעיַמי ֹומָּכ rאָטָח רֶׁשֲא ןֹוע ולדּואַצְמִי 1 56 גט ןועָל ק 
add]12 *1 'ִגַּב || ל-ל  | fin vs crrp, sed inc quid!6 | ל  cfדו 204 | זז 1 -לָא  

 < 1? גע | 4 6 םיִרָש Gpxovrec); prb( 1 םיִדשל
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 יםאָקְניצ ירו בֶרּב 'ָפְּכְרדְב ְתְחַטְבִיִכ ׁשֵתָביירְפ יםָתְלכַא
 יִמעְּב ןֹואָׁש
 ילאברַא תיִּב ןַמְלַש ֵׂשִּכי "דַׁשֹוי יְּדיָרְצְבִמ"לָכְו
 :תֶׁשמְר םיִנְּלע םֵא יהָמָחְלַמ םֹויְּב

 ילָא-תיב "םֶכָ יהָשַע הָבַפפ
 :לֵאָרְׂשִי למ הָמְדנ הָמְדִנ רַתְׁשַּב םֶכְמַעָר תעָר יַנְּפִמ
 נבל יתאָרְק םִיַרְצִּמַמּו ּוהָבֲהֲאָו לַארְׂשִ רענ יִּכי 1

 םיִלְסּפִלְו ּוחַּבזי םיִלָעְבִל "ָתיִנּפַמ וכלה ןּב הל יוארק>
 :ןורטקי| יויתעורֶזלע םָחָקי םִיַרְפֲאְל יִּתְלגְרְת יבא
 :יםיִתאָפְר יִּכ עֶר אָלְ

 הָבָהֶא תֹוָתֹבֲעּב םֶכָשְמָא יטָדָא יֵלְבֲחְּב
 יאָלפ :ליִכְוא' ויֵלֲא טאו 'ימָהיֵחְל לע לע יִמיִרְמְּב םָהל הָיָהֶאָו

 בשל אמ יכ .כְלַמ אה רְּׁשֲאְו עמ יֶרָאלָאי בוש
 פ  :'םֶהיִתוְצְעְמִמ הָלָכָאְו לויָּדב הָתְלַכְו ויִרָעְּב בֶרֶח הָלָחְו
 :םמורי אל דחָי ּוהֲאָרְקִ לע-לָאו יתָבּוׁשְמְל םיִאּולְת ימי

 לגרש גמא | םִיְֹפֲאּךנתֶא ךיא*
 םִיאֹבָצִּכ ְךְמיִׂשֲא הָמְדְכ ְךְנָּתֶא ךיא
 :ימוחנ ּוָרְמְכַנ ַחָי יל יֵלָע ְּךּפִהָנ
 םִיָרְפֲא תֵתַׁשְל בּושֶא אָל פא ןֹוַרֲח הָׂשֲעֲא אָלִי

 :ריִעְּב אֹובֲא אָלְו שודק ָךְּבְרְקְּב שיאדאלְו יִכֹנֲא לֶא יִּכ
 גָאׁשי הָיְראְּכ וכלי הָיהְי יֵרֲחַאַ>י

 13 ל קזקצ ּולְכאי הָּתַע | 6 60 ךְּבְכְרְב orb) ל (x45 ada | 0 וםקו | 1
prpsםֶהיֵרֲעְּב 13 | 1 םֶהיֵרָּצְבִמ | % קמ 1ּוהַשּי | *"* 23 ש  veךיָרֲעְּב  

 םּולש | 165 lepogssX; nonn vb 88 add hab | rg *6 הָשָעֶא || ל 16 6 תיב
 לארשי | < 51 רעַפַּב שו רעָשַּב 6 65 28,2; ₪: םכתער תער ינפמ 44 | 6ק זז,
 ז 6(%) ויָנָבְל cf םהל 2 | 2 * יִאְרְקִּכ 4 68 <0006 ןג6ז6א600\6 | ל 16 6 םֶה יִנָּפִמ
 cf 3 | 3 == 1 6 68 יִתעּורְולע םַחְקֶא cf 6 | ל :מ5 ? םיִתאָשְנ יִכ | = גמ? רֶלָחּב |
 4 5161 דָסֶח | b-P crrp; 6 wc paritwv &avéepwrog émi Tac 0106ע06 0

)cf emBAéwoua) | 1(סח לע); 1 זז םֶדֶא הָּכַמַּכ הל הָיָהָאְו | <1 6 6 טא  
 6 6 117 לָבּואָו trsp 5, cf 6 Suvidouar abrg (vb םהיחל לע 366) | 56
 םירפא || * קזק יִּתָא תֶבָשְל | 6 * הלחו קזמ cזצק ex התלכו ₪ וידב 6א וירעב

crrp; 610,14 || טפ 7  cf1: ויֵרֲעְּב ברח הָתְלְכְ | ל קמ ג ויָרָצְבִמְב  ut stich 6a 
prps:דחי (0טש006ד01) ;  proרחי  cf006, א0701א106 60100 ( hab suff 3 pers: 

 :יִמָש םַמּורָל ּולְּדְחִיּואָרְקִי לעַּבדלֶאְו יִכְׁשַּמִמ ּואְלִנ יֵּמעְו | 8 1 ₪ :יָמֲחַר 85
 ;frt add || g frt add ריעב אובא crrp, ft | רָעְבַא קזס רע[בא]בא || 10. זז קזמ

 'נ cf Jes 60,10 )prps .)2קזס םיָנָב 1 ? םיִנב ;806
Biblia. 54 
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 :ימָתֹובֲצַמ דֵדׂשִי 'םֶתּוחְּבְזמ ףֶרֲעָי אָּה
 ונל ּךְלַמ ןיִא ּורְמאְי הָתַע יב
 :ּונָלהַָשָעְיְהַמ יָּמַהְו יהוהְיתֶא ונָאַרָי אָל יי
 אָוָש תִלֶא םיִרְבְד בד

 :ּיַרָש יִמלִת לע: יֹטַּפְׁשִמ שארְּכ חַרֶפּו תיִרְּב תָרָּ
 ןרְמְש ןֵכָׁש ור וא תיֵּ יתולְֲעל

 ןיִרָמְכּו מע ויל לָבָאדיִּ
 :ּונמִמ הָלְנייִּ וָדובָּכְדלַע לוני ויל

 יבָרְי ְֶלַמְל הָחְנַמ ילָבּוי רּוָשאָל ותואדג5
 :"ֹותָצעַמ לֵאָרְׂשִי ל חָּקִי םיִרְפֶא 'הָנָשּב
 םֶתוחְּבְזִמ | :םִיָמיִנפדלַע * ףצקּכ יּהּבְלַמ ןוְרָמְׁשי הָמְדְנִל
 -לע "הלעי רֹּדְרדְו ץוק לֵאָרְׂשִי יתאַטַח ןְנָא" תֹומְב ֹדְמַׁשִנו

 :ּונילע ָּלפַנ תֹועְבנלְו ונוס םיִרֲהל ורְְאו
 יהָעְבִּגַּב םֶגיִׂשַת"אְל ּודָּמְע םַׁש לֵאָרְׂשִי תאָמְחי הָעְבַּנַה יִמיִמּפ

 ף -

 ;"הְָל בל הָמָחְל] םיִמַע םָהיֵלֲע 'ּפְסֶאְו םֶרְפָאְ"יִתְואְּב
 שּודָל יִּתְבהֹא הָדְמְלְמ הָלְגָע םִיֹרְפֲאְויי :"םַתְיִע יִתְשל יםָרָסֲאְּב
 ּהָראָוצ בוט לַע ייּתְרַבַע יִנַאו

 :בקעְי לרר 'הּהְי שר פא ביר
 דָסָחדיִפְל ּורְצק הקדצל םֶכָל ועְרַזי<

 הָוהְידתֶא שורדל יִתַעְו ריִנ םֶכָל ּוריָנ
 :םכל קֶרֶצ 'הֶרויְו אובי-דע

 'םֶתְרעַק הָתְַע עשה תחי
 | ץפ?|| 4 *1רָבַּד6( 6 רב  excל | 1 | 3 ** prb addויָת-- | 5 ₪1ויָת-- + 2

55 crrp: aut IW vel aliud huiusmodi nomen (cf Jes 5,7) pro (טפשמ aut 
  + Am 5,7. 6,12 || °° num fin vs ex 12,12 insert ? (al totum v 4שארל ְּךֹפָהְו

add hab) | 5 ° 1 bp cf 63 | ל ft1b cf 4,15. 58 | * 16 68 vl || * prb 
 [ | 4תָשב  || 5 4 5,13 |S fit 1לבת  | > a4 | 1b | 61c 652ו לַבָאָי

 | ov %)6( spuma | 8 >< addסavצטק | 60 gובצעמ | 7 == 8:1 ןורמש ךֶלֶמ
5 ft add | g ** fit add; 1 הָמָחְלְמ הָעְבְנַה יִמיִּכ | ל 1 6 וז 5 הָלְוע.. 
cf 13 | 10 * 6A ף\06ש) pro) ףג 0 quare ft 1 יִתאָּב | °° prbl םֶרְסִיַאו 

  QMssףסָאָאְו | < 51 6 6 םֶרְסְוְהְּב , %16 684 םֶתנוע 6 םֶתְניע 0 םֶתְנּוע
  4לע יִּתְרַבָעָה | ל 6 || ץ 12 םסממ  * prpsזז | ? ; ft fin vrs addםִתָנְועְ

habent | 12 5 6 תעד (066 צשטשט6) | ° 6 "רפ (revnuata (651א0:000מ. 

cf 6 | 13 * prps רה הָמַהְו cf 6 iva Ti = המל 1 ל rps ּורצְק 
 ד 5 ₪
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 :ויָהלֲא תיְִּב הָמַטְׂשִמ ויִכָרְדלְּכילע שוקו חַפ
 הָעְבִּגַה ימי יּותָחַׁש ּוקיִמָעָהל
 פ :"םֶתואטח דוקי םָנֹוֲע רוז

 לֵאָרְׂשִי יִתאָצְמ רּבְדּמַּב םיָכְנעַּכיי
 םֶכיִתֹוְבא יִתיִאְר יּהָתִׁשארְּב הָנֲאָתִב הָרּכַבְּכ
 לתַשבל ּורְזָנִיו רֹועּפדלעב ּואָּב הָּמַה

 :סֶבָהאְּכ םיִבּוקֶש והיו
 םָדֹובְּכ ףְּפועְתִי ףוָעְּכ םיִרְפֶאיי
 :ןוירהמּו ןֶָּבַּו הל
 םֶדָאמ םיִתְלִּכשְו .םֶהיִנְּבתֶא ּולְּדִנְי םא יב

 םָהַמ יִרּושָּב .םֶהָל יוָאזטניָכ
 'הָוְנְב 'הָנּותְׁש ירוָצְל יִתיִאָדירשַאכ םירְפֶאי

 :ינְּב יגַרֹה"לָא* | אְצֹוהְל 'םיִרְפֶאְ
 ןּתּתדהַמ הָוהְי םֶהְלְןֶּתַי+

 :םיִקְמֹצ םִָרְׁשְו יליִּכָשַמ םֶחֵר םֶהָלְְִּת
 םיִתאָנְׂש םשדיִּ לב םַתְעְרלָּבי5

 םֵׁשְְנֲא יִתיּבמ .םֵהיֵלְלעִמ עֶר לע
 :םיִרְרֹוס םֵהיֵרְׂשלְּכ םֶתְבֲהֲא ףסוא אָל

 ׁשֵבי םשְרֶש םִיַרפָא הָּכְהִיפ
 :ןוׂשעיהילב רפי

 :םנטב ידמחמ יִּתֹמֲהְו  ןודלי יִּכ םג
 ס  :םִיּמַּב םיִדְדָנ ויהיו ול ועמש אל יִּ ימלא םֶסֶאְמְי ול
 ליהי יִרּפ לֶאְְשי קקוב ןַפגי 0

 יתוחְבְַמל הְָּרה ."יִַפָל בר
 :תובַצַמ ּוביִטַה וצְרֶאָל בֹוטְּכ

 יומָשֶפְי הָתַע םָּבל קח
ft 1 bp cf 6.ל  | fit add8,13 | זס *  g * pro Linn || 5-5 add ex 

 13,1 || :ante v 12 frt ins v 16b | v 122 frtadd || 13 crrp; prps ׁשיִאְּכ םִיִרְפֶא

 :ויִנָב הָגְרַהְל איִצּוה לֵאָרְׂשִי אּוהְ ויָנְב הל תש דיל יִתיִאָר; 1 ₪ יִתיִאָר 'ִּפָא
 וינב "ַהְל 'זהל 'שיו | יָתּונְּב וצל | * 6 דוצל 61 דיצל (סףפסא) | * 6 ₪ הל תֶׁש

(cicָה לֶא ' velהָנְרַהְל  prbלארשי | 6  prb5 6 וויִנָּב | 5 1  | (rapéorncav) 

Kלב  ft add (Q8 'שמ(!) | 5 1 ףסוא | 16 +  * || v 14 add?6חסא6צזמסוצ) |  

 ילב) | :7 6 םיהלא | Cp זס, ד * +f 1 הנאָנ cf 6 600ףצשא || * fit 1 ויִרּפ ול |
v 2a frt add | 2 * 6 iW) (Apaviddgovral).5 ל 61 |  
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 :יםיִרׂש למ אָׂשמִמ טָעְמ וחיו
 אֿטֲחל תוחְּבַזִמ וָלדּוָה אָפֲחַל תּוחְּבְזִמ םִיָרְפָא הָּבְרַה"יְכיז
 :ףבֵׁשֲחְנ רֶזֹומְּכ 'יָתָרוּת וָּבְר" ול"יבוָּתְכָאַ
 לכי רָשָב חב יִבָהְבַה יַחְבְו

 םתאטח "דָקְפִיְו םֶנוַע רכז הָתַע 'םצר אל הוה
 תֹולָכיֵה ןְביו ּוהָשעתֶא לַארְׂשִ הַּכׁשיַ + :ףבּושי םִיָרְצִמ הָמָה"

nsהיתר הָלְכֲאְו ויִרָעְּב טרפה תִרְצְב םיִָע הָּבְר  

 הנ תרגיל לע תא ּתְבַהֶא
 :יּהְּב ׁשֶחכִי ׁשֹוריִתְו יםעְרַי אָל בֶקָיְו רג

 םִיְֹצִמ רפא בָשְו הָוהְי ץֶרֶאְּב ּבָׁשי אל
 :ולכאי אַמַט רּושאְבּו
 םָּהיָחְבַז ולדיּובְרַעָי אָלְו ןייו הוהיל ןכְסיהאל4

 ימה םיִנֹוא םֶחַּ
 :הָוהְי תיִּב אוָבָי אל םַׁשפנל םֶמְמְלדיִכ ּואָמַטִי ויֵלְכֲא- לכ
 :הוהינַח םויְלּ דעומ םויְל ושעתה המ

 םֶרְְּקִת ףֹמ 'םעְּבְקִּת םִיָרְצִמי ידשמ ּוכְלָהי הבה"
 :םֶהיִלָהְאְּב הֹוח םַׁשְריִי 'שומיק 'םּפְסַכְל דַמְחַמ |

 לאָרְׂשִי ּועְדְי יםֶשַה ימי ואָּבי .הְָּקְּפַה יִמָיוואָבל
 :יהָמַטְׂשַמ הבי ףנוע בר לע ַחּורֲה ׁשיִאֹעֶנְׁשִמ איֹבְּנַה ליו

 איִבְנ יהלָאזםע םיָרפָא הפ
kai kord-1 6 6 םיִרָשְו ךֶלֶמ ַתשְמִמ טעמ ּולְּדְחִיו )6  ;|" Var?ל  xo 

 טסטסש pikpov tod xpiew Badiléa kai &pxovrag cf SE) cf 7,3. 13,10 | דד +

 dl | 12 = QMS בָּתְכָא | ל-ל 61 יִתרות בר (ס יִּבְר א ּוּבְר) | 3 ** 1
ft12 | %1 דֶקֶפָאְו 6 12 | =  cfחָּבְו ּובֲהֲא חַבְו | *5 5% 806 || < 1 רפְזָא  

gdyovrat) || v 14 prbאש\ 6ש תססטקוסוש 06000070  add cf 9,3 et 6; (G+ 

&rvw | 1ססא  frt add | 2 51 6 6 DT:6 לֵגְּת-לַא | ל-5  ** add | Cpg,1 

al + 45.518. 12 | ° 1 םָמָחְל  cf Lev636 םֶּב | 4 * 1 וכרעו  mlt MSS6  
var5 6% מיל | 6 ==1 גש רּושָא םיִכְלה גז רּושַא וכלי | ל +  || add hab 
 vמ sequ םרבקת ףמ | = 1 םָּתְסַכ יֵּדַמֲחַמ) 1 קצקספ םֶהיֵּדַמֲחַמ et םפסכל 4

crrp?;םלשהו | = . (mtr cs) solשנשומק | 7 55 1 85 ) habent || 5 sic 8; al 
cf 656 | 8 ** prb crrp, numָךֶת--  autךנוע)  frt 1 Dnhw8] (et D)iY pro 

 :c fin vs 7 conjg ויָהלֲא תיִבְב הָּתֹּצַה תמטַׂשמ?; al cong לארשי ועדי 6 vפ 0

 et קזסספ [יְמעו] םיִרְפֶא [עד] יפי לארשי עֶדָי (ג0 עדי 61 6 0000006104 =
v 7), sed incertum.ערי; .איבב יהלא צ 8 = איבנה ל  
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 'ָתובְּכְׁשִמ"לַע ליִקיי יִכ :ֶּבִלְב ללא ּוקעזְאלוי+
 :יב "רוסי ּורָרוגְתִי שוָריִתְו ןָגְּדִדלע

 :עֶרּובְׁשַחַי יֵלֲאְו םָתֹעֹורְז יִתְקַזִח יִּתרַסִי יִנֲאַופ
 הּיִמְר תַשְקָּב ויה ילָע אָל"וּובּוש6

 יבמ .םָהיִרְ ברח ּפ
 :םיָרְצַמ ץֶראְּב 'סָּגְעל וז" םֶנושָל
 הָוהְי תיבדלע רָשָּגּכ .ירֿפׂש כלא 8

 :'עָשָפ יִתְרּוְתִלַעְו יתיר ּורְבַע ןענ
 :ילֶאְרְשְו עַד *יהלֶא קעז יל
 :יּוִפְרְרִי ביוא בוט לֵאָרְׂשִי חזי
 יִּתְעָרי אָלְו ּוריִשַה יִָמַמ אָלְ ּוכיִלְמַה םֶה

 :תַרָכִ עמל םיִּבַצְע םֶהָל ּושָע םֶבָהֶזּו םּפְסַּכ
 םּב יִּפַא הָרָח ןורְמְש "לע יחנז5

 אָלְו ּהְׂשְע ׁשֶרָח אּוה] לֵאָרְׂשִיִמ יִכ6 :ןויקנ ולוי אל יתמדע
 אּוה םיִהלֲא

 :ןורמש לֶגָע .הָיִהְי םיֵבְבְׁשי
 ורצקי הָתַפּוסְו ּועָרְוי חּור יִּכ
 חַמָקיהְׂשעֶי ילָּב חַמָצ *ולןיא הָמְק

 :ּוהָעְְבִ םיִרָז הֵׂשֲעַי ילּוא
 :ֹוּב ץַפֲחְ"ויִא יֵלְבַּכ םיוגב יָה הָּתַע ילאְרְשי עב
 :םיִבָהֲא וְנְתִה ימַרְפַא ול רדוב אָרַּפי רּוׁשַא לע } הָּמָהדיִּבַפ

 'םעְּבַקַא הָתַע םֶּגַב ּוגְתְודיִכ םגיס

  cf 6 6ולילי | ל זזק, 1? םֶתּוְּבְִמ | < 1 6 12155 ּודְדְוגְתַי 51 14
Téuvovro || 51 ורזסי et frt antea רֹרָמ cf 15 ֹוםֹוז יתרסי || 15 <6; prb dl | 61 
  veלא לָא) 56 9,10; 13,1 || ליל 1? םֶהיטפש יֵמֲעּנִמ =  cf 6 )66 0056לעבל ?

  8, ** 610; 6 (ec KéArov abrdvהָנֲעְל יב | 6ק  | = crrp, 1frtםָהיֵמְפִׂשְ םָּכְלַמ

 ||  sunt variantרפש )ך(  etרשנכ  Ti; prbרפש  prרפעכ  vid leg+ה)  wgןםֶקַח

b-b frt add (al vv 1, 2 add hab) || 2 *1 6 6 םיִהלֶא | ל >63 | 3 * 6+-יכ | 
 | ּוהָפְּרִִי גגו םפּדְרִי | 4 686 ּותַרָּכִי | 5 * 1 גו יִּתֲחַנְו גט חַנְוָא  ft 1ל

  frt autemהָשַעַת  laut ny cf 7,8 autיןלּהָל | ל  8% add jealij7ל

  + 3 (cf 8) respic. Quae cum ita sint, ] sing vb 7aלארשי  a4ול  dl utהמק

(7b ₪ add) | 8° cfadg | ל 1? הָיָה , sed cf* || g *° prps: trsp haec vb ad 
8* et 1 םירפא pro ארפ cf 6 || * 1 Daמִצ cf + 13: ל,זז | © 841 aan! (id fit 
in roa) | ro * ₪ crrp; ₪+ 1 םֶציִפָא seu םֶצְפַנַא (nonn roa add habent). 



 836 עשוה 7,13—6,10

 :לֶאְרָשְי אָמְטנ 'םִיַרְפאְל'תנָזםֵׁש'הָיְרירעְׁשיִתיִאָרלֵאָרְׂשִיתיֵבְּבַי
 לֵאָרְׂשיְליִאְפְרִִּי ל ם :ימַע תּובָש יִבּושְב ךלריִעְק תש הָרּוהְיְג יי

 ןורֶמְש 'תועְרְו .םיִרְפֶא ןוע "הָלְַנְו
 :ץּוחָּב דוג יִטֶשָּפ אבי בָּגנְר רֶקָש ּולעַפ יכ
 יִּתְָכְז םָתָעְר"לָּכ םֶבָבְלל ּורָמאְו"לַבּוצ

 יָה יֵנְפ דָגְג םֶמיִלְלַעִמ םֹוַבָבס הָתַע
 :םיִרָׂש םֶהיִשָחְכְבּו ךָלָמחְָּׂשִי םֶתְעֶרְּב

 קָצְּב שּולמ ריִעַמ תוָבְׁשִי יהָפאַמ הָרָע רּונת מכ םיִפַאְנִמ לי
 ֹותָצְמַח "דע

 שנ ןמ תַמֲח 'םיִרָש יֶלֲחָה ּונָבְלמ ים

 :יםיִצָצְל"תֶא וָדָי ךשמ'
 יםֶהפֲא ןשי הָלְילַהלָּכ יָּבְרֲאְב םָּבל רמת וְָרְק"יִכ*
 :הָבָהָל שֶאְּכ רעב אּוְה רקב

 םָהיֵמְפְש-תֶא ּולְכָאְו רּונַּתַּכ ּומַחַי םֶככ
 :יִלֲא םָהְּב אְרְקְיִא ּולְּפְנ םָהיֵכְלַמ"ְּכ

 לָלֹוּבְתִי אּוָה םיִמַעָּב םִיַרְפֶאל

 :הָכּופַה יִלְּב הָנֲע הָיָה םיִרְפֶא
 עֶדָי אֵל אּוהְו וחפ םיִרז ָלָכָא
 :עֶרָי אֶל אּוָהְו וב הָקְרֶז הָבישנ

 והָשְקְב אָלְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְידלֶא ובָשאלו ויִנָפְּבלֶאְרְשְיְְנ הָגְעְוי
 :תאְזלֶכְ בל ןיא הָתּופ הָנויִּכ םיִרְפֶא יָה

 :ּןכלָה רושא ּואָרְק םִירְצִמ

 יִתָשְר םֶהיִלָע שורְפֶא וכלי רשאי
 ל עַמָשְּב יםריִסיא םֶדיִרוִא םִיַמְׁשַה ףועְכ
 יב ּועָשְפִיִּכ םָהָל רֶׂש :יִנִָמ ּוְדָניִּכ םֶהָל יומי

 :םיִבְָּכ יִלָע רָב הָּמַהְו םּנָפָא יִכנָאו
 ro *1 לֶא cf postea Dw | *1 6 0 היירורעש || = 1 תיִנָו גט הָנָו | ל ₪ |

vrradd | 0קכ ל, 5 4 ו | ל 1 6 6 ny (praem frt ny) | = 8% add | 
4 ins n3 (cf 6 rpég atrév [pro |ְסזאסצ]) | * 6 טשפ || 21? יִנּו- | 3 1 ּותְׁשְמְי 

 4 =| ּוהָפא םֶה רעב (קrמ + 4 trsp( ה5 * prps D | )a4d4 °( || ל prps ּוניִרָשו
 a1 ןיי , . ג ֹוכְלָמ םויִמ | = סזזק; זק 'צל ךְלָמ וריִּכָשָה | 6 1 חַדָק, גט םֶּבְרְק

(ne Dab) | * dl, aut! םֶָּב רעב | | םֶהְּפַא cf 68 | 81 6+ לובי | 1 
 הקרו | צ זס ft 04 | ז2 * 1 םֶרָפִיַא, קצק םֶרְסִא = םֶרְסֶאֶא || = 1 + םֶתַעְר לע

 cf 6 דח6 SAiyewg לד.

e+ 
5 
DU הנ 4 2 



9 HOSEA 835 

 לבג יִגיִסַמְּכ .הָדְוהְי ירָׂש יָה
 :יָתָרבֲע םיִמּכ ךיָּפְׁשֶא םֶהיֵלֲע

 :וָצייִרֲחַא ְךֶכֶה ליאה יִּכ טַּפְׁשִמ 'ץּוצְר םִָרְפֶא 'קּושָעיי
 :הָדּוהְי תיֵבָל בֶקָרָכְו םִיָרְפָאְל שַעְכ איי
 ֹורֹזָמ-תֶא יהָדּוהיִו ֹויְלָח-תֶא םִיֹוְפֲא ארו

 לברי ְּךֶלַמילֶא "חַלָשיַו רּוׁשֲא-לֶא םִיֹרַפָא ליו
 :רֹוזְמ יםָּכִמ יהָהְנואָלְ יםָכְל אָפְרל לָכּוי אָל אּוהְו
 הָדּוהְי תיִבְ ריִפְּכַכְו םִִפָאְ לַחָשַכ יִכְנָא יב

 :ליִצמ ןיִאְו אָשֶא לאו ףרֶמָא יִנֲא יִנַא
 ימּוקְמלא הָבּושֶא ףלאפ

 :יִנָנְרחְשְי םֶהָל רֶצְּב יִנָפ ּושְקְבּו ומְשֶאְידררְשַא דע
 :ּונָשְּבַחְיְ ךֶ ּונֲאַּפְריְו ףֵרֶט או יִּ הָוהְידלֶא הָבּושְנ לכלי 6

 :וינָפְל הָיְחְנְו ּונָמְקִ יׁשילְׁשַה םויּב םיִמימ נייח
 יואצִמ כ רַחׁשְכי הָיהְי-תֶא תעַדְל הָּפְּדְרִנ הָעְדְְו
 :ץֶרֶא יהָרֹ ׁשֹוקְלמְּכ וכ םשָּגַכ אביו

 *הֶדּוהְי ךָל-הַשעֶא הָמ םִיַרְפָא ךֶלהְׂשעֶא המ

 :ךלה םיִכשמ לפכְו רֶקְְנִּכ'סֶכִסִחְ
 יִפִדיִרָמַאְּב 'םיִּתְגַרָה םיִאיִבְנַּב "יִּתְבַצְח ןַפילעפ

 :אצְו 'רוָא ְךיַמְּפְׁשִמּו
 :תֹולֹעַמ םיִהלֲא תעַדְו חַבָז"אלְו יִּתְצַפָח דָסָת יִכ
 :יב ּודְגּב םֵׁש תיִרְב ּוֵרְבֲע םֶנֲאַכ הָּמַהְול
 :םִֶּמ הָּבִקִע וא ילעפ תירק רַעלֶ
 םיִּנָהְכ רֶבָח םיִדּודְנ שיא יִפַחְכּופ

 :וׂשֲע הָמז יִּכ  הָמְכָשיּוחַצְרִי ךִרַ
 זס 1? לארשי cf 123 | דז 1 קשע 6 6 | ל[ ץצר cf 6 | * ins fit לארשי |

fr etiam pro36 (א)ןש || 12 1 לארשי || 13 *1 לארשיו,  Hier gts, 6 (uaroiwv)9  
 חלשיו cf 1386 || ** 1 בֶר יִּכְלַמ גז םֶר יִּכְלַמ (ךֶלָמ) 61 6 106 || © prps ול |

Cp 6,יו 14[ ,לארשי | 351 ושי 61 6 800000 |  prps1 יג | <  
 ו ורוונ

  1? nom ne cumא : = contin v3b is 7 arnרֹואָכ יִטְפָשְמְו ₪ ץ 656 6 1 =

 ּואָּבִח  etיכחכו pro ( ioyug govף kai) ( | 9 = crrp: 6 Noב | 8 :וםיִמְּדִמ

)éxקזס רבח; 6 וחצר הוהי ךרד (656צ אטק(סט )עהשטק 66סveucav(; prps 

 ִּכַתְמכְו  aׁש ְךֶרָד ּותְּצַרו | םיִנָהכ ּואְּבְחְנ (שיִא יִּכַמ 'דַּכ) םיִדּודְג יִשְנַא אֵבָחַהַּכ;

pro חכו' (om םידודג tanguam gloss). 



 834 עשוה 5,9—4,16

 ףןָנָא תיִּב ּולֲעַּת-לֵאְו לְלִנַה ּואָבָּת"לַאְו
 | :תָהיוח | 'ְעְבָׁשּתלַאָ
 שָבָבְּכ 'הוהְי םעֶרי ּהָתַעֹי לָאָרְׂשִי ירָרְס הָרְרְס הָרְָּכ יב
 :בָחְרַמּב| | 'םָאְבְס רָסיֿ :ולחנה" םִָרְפֲא םיִּבצע ירּוָבָחז

 | :'הינִנִמ ןולק ָבַה ּובָהֶא  יּונזה הזה
 ספ  :םֶתּוחְבּזִמ ושְביְו ָהיֶפְנְכַּב 'ּהָתוא ַחּוָר רֶצפ

 לֵאָרְׂשִי תיִּבוּוביִשְקַהְו םיִנָהְּכַה תאֹוועָמְׁשי 5
 טּפְׁשִמַה כָל יכ ּוניזאה ךָלָמַה תי

 :רֹובְּת-לַע הָׂשּורְּפ תָשְרְו הָּפְצַמְל םֶתיִיָה חַפדיִּ
 :יםּלְבְל רָסּומ "יִנַאְו ּוקיִמָעֶה יםיִמֵׂש הָטַחְשְו
 יֵּנַמִמ דָחְכְנְ"אְל לאְרְ םִיַרְפֲא יִּתְעְדָי יִנֲאצ

 :לֵאָרְשִ אָמְִנ םִיֹרְפֲא 'ִתיִנְזַה יהָּתַע יֵּ
 םֶהיֵהְלֲא-לא בּושל םֶהיֵללעַמ ' נֶתִ אל

 וערי אל הָוהְתֶאְו בב םיִנּנ חה יכ
 םֶנָּעַּב ּולְשְּבִי םִיֹרְפֲאְו לֵאָרְׂשְִו וינָפְּב לֵאָרְׂשִואְג הָנָעְו

 :םָּמְע הָדּוהְי"םַּנ 'לָשְּכ

 .ּואָצְמְו אָלְו הָוהְיתֶא ׁשּקבל ָכָלִי םֶרְקְבַבּו םֶנאַצְּב
 ּודְלָי םיִרָז 'םִיְגְבִדיִכ ּודָנְּב 'הֶוהיבז :םָהְמ ץֶלֶח
 פ | ּםֶהיקָלֶחתֶא 'שָדָח םָלְכאְו הָתַע

 הָמָרּב הָרְצְצִח הָעְבּגּב רֶפוש ּועְקתִ
 :ןיִמנִּב יִּריֵרֲחֶא יןֵנָא תב ועיִרְה
 הָתַבּוּת םויּב הָיְהת המשל ל םִיַרַפָאל

 :הָנָמָאְנ יִּתְעַּוה לארׂשִ יִטָבְשְּב

15 51 fit לֶא cf Am 5,5 (15 a fit add) | ° ins? רָאְבְּב cf Am 5,5; 8,14[[ 
16 dl? | ** add | 17 *1 5 רָבָח cf Jes 44,11:*| *-* 17/18( | םאְבס דסֶּב חַּנַה 
cf Vrs | 18 *=12 32} NO] et ins frt NNO || 5 dl | 5 65 éx ppudruarog 6 

)6% avrav); 1 ₪ םֶנאָּגַמ cf 5,5 | 19 5 6 שט ci ;)ה( 1 frt DIN (sed 10 8 prb 

crrp) | ל 1 6 nonn MSS (pl MSS sine ָמ) םֶתּוחְּבְוְמַמ cf 6386 et 8,1 | 
 ספ 5, 2 ** 1 םיִטָׁשַה תַַׁשְו (8 'טס) | * צקs ןיֵא | * 6 םֶכָלְבְל | 3 *1 הָּתַאְ

5 1 ft RJ] cf 410. 2 (vs 3b ft add) | 4 1 DR! (vs 4b nonn add 
habent) | 5 58+ 1 | * 1 לשכְו aut לשְכְי 6) 6 (fr fin vs est add) | 6 | יִּתְצְלח 
et trsp + ad ואצמי | 7 *1 יִב יִּכ cf 6 | ל-ל 1 םינבו | > ₪0; 6 2puaign = 

  crrp; 6 é£€ornל |  | 8 * cf 4,15תיִחָשַמ  et praem mtr csׂשֶרָח?; 1 בירֲהַי
cf 11,11: 1? דִרָחָי aut ּודְרְחַה cf Am 3,0. 
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 ץֶרָאָה י יבש הוה ביִר יִּכ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב הָוהְי"רַבְד ןעמשי 4

 ועם םיִמְָּ םיִמְְו וצר re בנו ַתֹצְרו שמו
 ּהָּב בשל למ ץֶרָאָה לֵבֲאתו ןכדלע

 ּופָסָאַי םִיַה יְגְדםִנְו םִיָמְׁשַה ףועְבּו הָרָׂשַה תֶיִחְּב
 :ןהכ יבירְמּכ ךְמעְו" שיא חַכֹולַאְו בֵרָילַא שיא אי

 הָליֵכ ָךְמַע איִבְניסְנ לֵׁשָכְו ויה ָּתְלשֶכְו5
 יתַעָּדַה יִלְּבִמ יִמַע ּומְדָנ< 'ִּךִּמַא "יִתיִמְדְו
 יל ןהּפמ 'לאָסֶאְמְאְו ָּתְסאָמ 'תַעַּה הָתַאי יִּ
 :יָנֲא-מנ ְךונְּב חַכשֶא יהא תֶרּות שת
 :ריִמָא ןולְקְּב םֶבֹובְּכ יליואָמֲח ןֵּכ םָּבְרכל
 :ושפנ ּואָשי נועה -לָאְו לכי ימע תאמֲח*
 הכי םַעָכ הָיָהְופ

 ֹוְל ביִשֶא ויָלְלעמּו ויָכָרְּ לע יֵּתְדקִפּו

 רפי אַ נוה .עָּבְשַ אָ לכָאְוִ
 :בָל"חָקי שרית ו יתוגְזיז :ירְמָׁשל ּובְַע הָוהְי"תֶאיִּכ

 ול דיני ֹלְקַמּו לאָׁשי וצַעְּב יִמַעיי
 :םָהיֵהְלֶא תחת נז הָעִתַה םיִנּונז ַחֵר יִּ

 ּורַטקי תֹועְבְּגַה"לַעַו ּוחַּבוי םיִרָהָה יֵׁשאָר"לַעיצ
 ּהָלַצ בוט יִּכ הָלאְו הָנְבלְו ןוָלַא תחת
 :הָנּפַאָנַּת םַכיִתולְַ םֶכיִתונְּב הָניִנְזִּת ןֿכילעי

 הָנפַאָנִת יִּכ םֶכיִתולַּכ לע הָניֵנְזִת יִּכ םפיֵתֹונְב"לע רֹוקְפֶאזאָל 4
 ןיבידאל םעְו ּוחְּבַזִי תושְדְקַהםַעְו ּודרָפַי תנוַה"םע םָהדיִּ
 טבל הָדּוהְי םַׁשְְלַא לֵאָרשי הָּתַא הנוי

Cp 4,219 (trsp ,) || vs 3 nonn add habent | 4 1 aut ךומָכ יִמִעְו 
 | ןָהּפַה גו [ןהכ] ויָרָמְכְכ ימעו (6 6 6 \66 עסט) גט ןַהְּכַכ איִבָנְו רָמְכַּכ םעְו

 | ומדנ ןַּכ םַא  | © crrp?; prpsיִתַמָדְו  prpsל ||  cf 6יומָמְו הּתְַׁשַכְו 5

6° frt dl (nonn 5 6a add habent) || = 1 frt ;תעּרַה" תֶא prps םַסֶאָמָאְ .,ּוסָאָמ 
  MS( | { 3ז )mlםֶהיֵנְּב חַּבָשֶאְו  .םֶהיַהְלֶא .ּוחְּבְׁשו .. | <1 6 0 ףֶסָאְמָאְו

  *1 4ּוריִמַה | 81 ׁשָפָנ 63 200155 םֶשְפַנ) | 0 + מ איִבָּנְַו איִבָנַּכ | זס
  ftזז | ( rob add habentצ al)  aut 1QTyגט מש אל ?  ₪ crrp; 1ל | (12

al | 5 J sine \ in optim MSS et Edd; ₪6 vir post v 14 trsp || 12 1 
 | . cf Prov 18,1ּודְרֶפַי  cf 63 | in r3b.14 prps suff. 3. pers. || 14 1ּוהָעְתַה

5 



 332 עשוה 3,5—2,17

 הָוָקַּת חַתַפְל רֹובָע קַמע"יתָאְו םׁשִמי ָהיִמְרְּכְתֶא ּהָל יִּתַתָנְו

 פ :םיָרּכִמ ץְראמ ּהָתֹלֲע םֹיָכּו ָהיִרּועְנ יַמיִּכ הָמָש יהָתְגֲעָו
 רוע יָליִאְרְקִת"אָלו ישי יִאְרקִּתת הָוהְידֶאְנ אּוהה"םויב הָיָהְוי*

 :יילעב
 :םָמְׁשִּב דע ָרָכְנאָלְו ָהיֶפִמ םיִלָעְּבַה תֹומְׁשתֶא יִתְרְסַהְי
 ףועדםעְו הָדָשַה תיַח-םע 'אּוהַה םיַּבי תיִרְּב יםֶהָל יִּתַרָכְו

 םִיַמׁשַה
 רו ךמ רוָּבְשֶא slid בֵרֲחְו תש הָמְדאֲה שמו

 שמ[
 פס :הָוהְיְתֶפ יִּתַעַרְו הָנּומֲאַּב יֵל יִּדיִּתְשִרֲאְו :םיִמֲחַרָבּו דָסֲחְבּו

 םֶהָו םִיָמְׁשַה-תֶא הָנֲעֲא הָיהָיםֲאְנ הָנֲעֲא אּוהַה םִיַּבוהיָהְי
 :ץֶרָאָה"תֶא נע

 ּינעי םָהְו ירָהְצּיַהתֶאְק ׁשֹוָריִּתַה"תֶאְו ןנְַּהיתַא .הָנעְּת ץֶרָאָהְו
 :לאָעְרַזדתֶא

 יִתְרַמִאְו הָמֲחְר אָל"תֶא יִּתְמֲחְרְו ץֶרָאְּב יל ָהיעַריפ
 ס  :יָהלֲא רָמאי אֹוָהְו הָּתָאימַע יּמעיאָלְל
 תֲָּאָנְמּו עֶר תַבָהַא הָׁשֲא בַהֶא ל דֹוָע ילא הוהְי רֶמאיִני 8

 יֵבֲהָאְו םירחא םיִהלֲאלָא םיִנּפ םַהְו לֵאָרְׂשִי יֵנּב"תֶא הָוהְי תַבֲהֲאַּכ
 ְךָתָלְו םיִרעָש רַמֵהְו ףָסּכ רֵׂשֲע הַׁשֹמֲחַּ 5 הְרְכָאְו :םיִבְנֲע ישישא
 ייִהְת אלו יִנְזִת אל יל יִבְשּת םיִּבר םיִמָי ָהיִלא רַמאָוּ :םיִרעָש
 :ילַאינַא-טגְ שיִאל

 רֶׁש ןיִאָוְךֵלָמ ןיא לֵאָרְשִי יִנְּב ּובָשִי םיִּבַר םיָמְיויְּ
 :םיִפְרְתּו דֹופַא ןיַאְו הָבַצַמ ןיאו חַבָז ןיִאָו
 םֶהיַהְלֶא הָוהְי-תֶא ּושְקְבּו לַארׂשִ ונְּב ּובָׁשָי רחא5

 ס :םיִמָיַה תיִרֲחאּב ּובּוט-לֲאָו הָוהְי-לֲא ּוָדֲחַפּו םָכְלמ דיו תֶאְו

 17 **1 תֶא יִּתְמַשְו | * קצקפ הָתְלֲעְו | 18 = 51 דוע אָרְקִת אלו ּהָשיִאְל אָרְקִּת
add?) | rolיג  . Sensשד  ueא.  kai otןגסט  cf 6 0 ue 6 avHpםיִלָעְּבְ  

de, 20 fit1 ּהָל | * 446? | *1היִּתְבַּכָשַהְו 616 (אטדסואושפ)  rtםֶתַמָשַּב 66 | 20 *  
 םיִּתְבַשּוהְו A <סוןגמסט || 21 * 1 prb (bis) ָהיִּת-- | bb add (nonn‘ טפשמבו קדצב

 al post haec vb ins ,(add habent [om 1 sq היתשראו) | 22 *1 הית-- |? 1

 תַעַדְבּו ca( 40155 + יִנֲא יִּכ) | 23 >6, 41; ₪ הוהיזסאנ 388 | 24 = 480? |
 25 קז ָהיִּתְערוּו | Cק 3, ז 65 תָבָהֹא | 3 ות אֹובֲא אל, גז 1 ָּךֶל יִנָניִא
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 וָדחַי לֵאָרְׂשִיִגְבּו הָבּוהְיינְּב ּוצְּבְקנְו
 דָחֶא ׁשאָר םֶהָל ּוָמְׂשְו
 :לאָעְרַזְי םי לֵדְנ יכ ץֶרֶאָקְְִמ ּולָעְו
 :הָמֲחְר 'םֶביִתוחַאְלְו יֵּמַע "םֶכיִחַאְל ּוָרְמֲאפ

 להשיא אל יִכנָאְו יּתְׁשֲא אל איָהְדיִּכ ּוביִר םֶכְמִאְב ּוביָר
 :ָהיִדָש ןיֵּבִמ ז ָהיִפּופֲאְנְו ָהיֵנָפִמ ָהיֶנּונָז רֶסְתְ
 ּהָדלּוה םויּכ ָהיִּתְנִצֶהְו הָּמְרַע הְָטיִׁשְפַא-פ

 :אָמצּב ַהיִּתַמַהו היצ ץֶרֶאַּכ לתשו רְֵּדּכ ָהיֶתְמשו
 :הָּמֲה םיִּונָז יִגְבְיִכ םחרא אל ָהיְנְּבתֶאְו
 וחֶא הָּפָלֶא הָרְמִא ִּכ םֶתְרוְה הָשיְבוה םֶּמֲא הגז בז

 :ייוקש יִנְמְש יִּתְׁשִפּו יִרָמִצ = ימימּו יִמָחל יְגְתְ
 םיֶריֵּפַּב ְּבְרּתֶא ךָשיִנְנה כלל

 :אָצְמִת אל ָהיֶתוביִתְנּו ּהָרֶדְּגתֶא יִּתְרַדְגְו
 אָצְמִת אָלְו םֶתָשְקַבּו םתא גיִׂשַתאַלְו ָהיֵבֲהֲאְמ-תֶא הַפְּדרְו

 :הֶּתַעַמ זַא יל בוט יִּכ ןוׁשאָרָה יִשיאדלֶא הָבּושאְו הָכלַא הָּרְמֲאְו
 ּהָל יִּתַתְנ יִכְנָא יִּב הָעְדָי אל אָהְווס

 :ילֲעָּבל ּוׂשָע בֶהָזְי ל יתירה ָסָכְו רַהְצִיַהָוׁשוריִּתַהְ ןְֶּרה
 רעּומְּב יָשוריִתְו ֹותעְּב יֵנָגְד יִּתְחְקְלְו בּוׁשֲא ןְכָלַ
 :ּהָתְוְרֶע-תֶא תֹוּסַכָל יִּתְשַפּו יָרָמצ יּתְלַצַהְ

 ירָומ הָנְליִצידאָל שיִאְו ִהיֵבֲהֲאְמ יִגיִעָלי ּהָתָכְבַניתֶא הָלֹנֲא הָתַעְויי
 :יּהָרעּומ לָבְי ּהּתַַּׁשְו הָׁשְדִח ּהָגִח ּהָשושְמילָּכ יִתְַּׁשַהְי
 הָּרֵמֲא רֶׁשֲא ּהָתְנָאְתּו ּהָנְפנ יִתמְשַהְוי

 יִבֲהֲאְמ יִלּונְתַ רֶׁשֲא יל הָמָה יהָנְתֶא
 :'הרָשה תי םֶתְלְכַאְ רעיל םיִּתְמְשְו

 םֶהָל יריֵטְקַּת רָשא םיִלְעְּבַה ימידתַא ָהיִלע יּתְדקַפּו5
 ָהיִבַהֶאְמ יִרַחֶא לתו "הָתְילִחְ ּהָמְזַנ ידעּתו
 :הָזהִיםִאָנ הָחְכָש יִתאו

 :הָבל-לע יִּתְרַבדְו רָּבְדִמַה ָהיִּתְכַלְהו .ָהיּפַּפִמ יִכְנָא הגה ןֶכְלי
 2 קזק תֹוצָרֲאָה | 3 *16 6 םֶכיִחַאְל | * 16 6 םֶכְתְוחַאְלְו | 4 * 8 hic חוק
 cק 2 | *ל קזמ ג44 | 8 1 ּהָּכְרַּב צ6] ָהיִכְרִּד cf היתוביתנ 6 65 | 9 16 8(6?)

add | 13 77 add | 14°]םֵאָצַמַת | זס = ₪ 41 | זז 6 'סכ יִּתְלְבְל | 12%  
frt Jn | ? 6 -60\ 6ד rerewd Tod 000000 kai 6ד épmerd Thc %6ץ | 
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HOSEA. עשוה 
 םֶתּוי הינע יִמיִּב יִרָאְּבְרְּב עַׁשּוהלֶא הָיָה רֶׁשֲאוהָוהִירַבְּדי 1

 :ילארְשי ךלמ שאב םַעְבְרִ יִמיִבּו הָדּוהְי יכלמ הָיְקְזִחִי זָחָא
 עָשוה-לֶא הוהְי רָמאיִו : יֵעְׁשּוהְּב הָוהְירֶבִּ תחת

 םיִנּונז יִדְַיַו םיִנּונְז תֶׁשֲא ףל-חק דל
 :הָוהְי יִרְחַאְמ ץֶרָאָה הָנְזִת הָנֶזיִּ

 הָוהְי רָמאָיַ+ :ןּב ול"דלתו רַהַו םִָלבְּדתַּב רָמָּגתֶא חקינ ְךֶלינ
 ויָלֵא

 טלְמ רועדיּכ .לאעְרֶזי ֹוָמָׁש אָרְק
 אּוהָי תיּבדלַע לאָעְרֶזִי יַמְּד"תֶא יִּתְְקֶפּו
 אּוהַה םוויַּב הָיָהְוֹי :לֵאָרְׂשִי תיִּב תּוְלְממ יִּתַּבְׁשִהְו
 :לאערזי קָמעְּב לֵאָרׂשִ תַשְקָזתֶא יִּתרבַׁשְ

 ול רָמאּ תב דָלּתַו דוע רַהָּתו5
 דוע ףיסוא אל יִּכ הָמֲחְר אָל ּהָמָׁש אָרְק
 :םֶהָל אָשֶא אָשְנְיִּכ לֵאָרְׂשִי תיִּבדתֶא םֶחרַא
 םֶהיֵהְלֲא הָוהיּב םיִּתְעַּוהְ םָחַרא הָדּוהְי יתיָּבתֶאְו"

 :םיִׁשְרַפְבּו םיִסּוסְּב יהמַחָלָמְבּו = בְרתְבּו תָשְקְּב םָעיִשוֶא אָלְ

 רמו :ןב דל רהָּתַו הָמֲחר אָל"תֶא למנת
 ם  :םֶכְל הָנְהָאדאל יִכְנָאְו ימע אֵל םּתַא יִּב מע אָל ומְש ארק
 םִיַה לוָחְּכ לֵאָרְׂשִיינְּב .רֶּפְסִמ הָיְהְוי ל

 רֶפָּסִי אָלְו דַמאְל רֶׁשֲא
 םָתֵא יִמעדאְל .םָהָל רַמָאירֶׁשא םוקְמַּב הָיָהְו
 :יָח-לֲא יְּב םהָל רָמָאְי

sic mlt MSS2 ל  || Cp r, 1 °° prb add redact (al 2%*° add habent) 
(interv) | 3 גל Nh! | vs 7 add? | 7 * 60% יִנָּב |? td | g יו םֶכיַהְלֶא 
cf 642.44 Origen Aug | Cp 2, 1--3 prb add; al פק 1--3 post 25. 
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 םיֵפְלַא תעְּבְרַאְו תֹוָאַמ שמח 'ןוֿפצ תֶאְּפִמ' יריִעָה תֵאָצּוְּת הָּלֲאְוס
 השולש יםירעש ילארשי יטְבש תומש-לע ריִעָה יִרעָשְו"יי :הָדִמ
 "לאי :דָחֶא יול רעש דָתֶא הָדּוהְי רעש דָחֶא ןבּואְר רעָש יהָנּופִצ
 ירעָשְו הֶשלש םיִרְעְשּ יםיִפְלַא תַעָּבְרַאְו תואָמ שמח הָמיִדְק יתָאּפ

 שמח הֶּבְנָניתַאְּפּוג דָחֶא ןָּד רעש דֶחֶא ןמְנְּב רעש דָמֶא ףסוי
 רעש דָחֶא .ןופמש רעש הָשלש םיִרָעָשּו הֶּוַמ םיִפְלַא תַעְבְראְ תֹואַמ

 רעש רֶמָא לָשֶא רעש דהא : | רעש השש יםָהיִרעש םיִפלא
 :יהָמְָשו הָוהְי םוימ" ריִעָהישְוףִלָט רָשְע הָגמֶש ביִבְמ5 :דָחֶא לְּתְפַנ

 30 * cf 31*% || ° 1 prb הָנפְצ oi || 3r ** trsp prb in 30 post‘ ריִעָה |
exc (cf 30.33 3( Nh | 16 5832 **] קזע 'ִּפּו | ל  | add5 1 'ִשּג | <  

Vrs ש' | 34 51 6 nonn MSS Vrs ִּפּו | ל' ins 6 68 mֶּמ | * 1 6 68 םיִרְעַשּו | 

35 7 crrp?; 1? ּהָמָש הוהי ריע cf 6 et Jes 60,14. 
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 -לע בֵחֹרְּב רָתּוּנַה םיִפְלַא תַשָמַחְ 5 :הוהיִל שֶרְקיִּ ץֶרָאָה
 הָתְיָהְו ׁשֶרְגִמלו בׁשומל ריֵעָל אּוה-לח ףְלֶא םיִרָשָעְו הֵׁשַמֲח יֵנּפ
 תַעָּבְרִאְו תואמ שמח ןוֿפצ תֶאַּפ ָהיֶתּודִמ ּהלֲאְווֿפ : :הכותֿב ריִעָה
 יֵתַאְּפִמּו םיִפְלֲא תַעְּבְרַאְו תֹואַמ ישמח ׁשַמֲח בֶגָנ"תַאְפו םיִפְלַא
 תַעָּבְרַאְו תֹוֲאַמ שָמָח הָמי-תאָפּו םיִפְלַא תַעְּבְרַאְו תואַמ שמח םידק
 םיִשָמָח הָּבְנַנְו םיִתאָמּו םיִׁשָמֲח ּהָנּופצ יעלו שֶרְגַמ הָיָהְויז :םיָפְלֲא
 רֶתּוּגַהְ 5 :םִיָתאָמּו םיִׁשִמֲח הָמְיְו םִיַתאָמּו םיִשָמַח הָמיֵדָקְו םִיָתאָמּו
 םיִפְלַ תַרָׂשעַ הָמיִדְק םיִפְלַא תרֶלע שָרֶפַה .תַמּורֶתו תָמְעַל ְְראְּב
 ירְבְטל םֶחְלְל 'התֶאּובְת הָתְיָהְו ישָדְקַה תַמּורִ תַמְעְל היָהְוי הָמָי
 הָמּורְּתַה"לַּכ 20 :לֶאְרְשי יִטָבְש לּכמ nD ריִעָה ידָבעהְ :ריִעָה
 -תֶא ּומיִרְּת יתיַעיִבְר ףלא םיִרָשַעְ הָשְמָחּב ףלא םיִרְְֲׂו הֵׁשַמֲח
 ּוהָּנִמּווהְּנִמ איִׂשָנַל רֶתונַהְויי = ריִעָה תזָחַא"ילֶא שֶרְקַה תַמּורְּת
 ולא םיִרְשעְו הָשָמַח יַנּפילֲא יריֵעָה תֲחֲאלְו ו
 -ילע ףַלֶא םיְֲָׂעְ הֶׁשְמֲח יִגֿפ-לַ הָמְיְו ּהָמיֵדָק לה "הָמּורת
 תִיַּבַה שִּדְקִמּו שֶדְקַה תַמּורְּת הָתְיָהְו 'איִשּנל יםיִקְלֲח תַמָע המי לוב
 יאיִׁשָנל רֶׁשֲא ְךּוָתְּב ריִעָה יתָּוְחַאְמו יול יתזְחַאְמְוי הכותב
 ;הָיהְי יאיִׂשָנַל' ןמנְנְּב לבג ןיבּו הָּוהְי לבג ןיּב הָיָהְי
 ולַעְו+ :דָחֶא ןמְְנַּב הָמִי-תַאְּפ-רַע הָמְדק תַאַּפַמ םיִטְבְׁשַה תו
 לוּ לער :דָחֶא ןועְמַׁש הָּמְי"תַאָּפ-דַל הָמיֵרְק תֶאְּפִמ ןֹמְנְּב לב
 לּוְבִ \ לערי :דָחֶא רֶכשָשִי הָמְיתַאְּפִדדִַע הָמיֵדְק תֵאַּפִמ ןועמש
 ןלּובְז לבג לע דָחֶא ןלּובז הָמְיתַאְּפִדדִע הָמיִדְק תֶאַּפִמ רֶכְשַשִי
 יבננ תֶאּפלָא דג לוב לַעְו5 :דָחֶא דג הָמָי"תַאַּפ"רַע הָמָדְק תֵאָּפִמ
 :לנַה םיה"ילע הלחנ שדק תַביִרְמ ימי רָמָּתִמ לוב הָיְהְוי הָנָמיּת

 םֶתקְלָחַמ הלאו לֶאְָׂשִי יְֵבְׁשל הָלֲנִמ וליפתירשא ץֶראָה תאי
 ס :הֶוהְי ינדא םִאָנ

15 Q וכותְּב | 16 > dlc 4 (dittogr) | ל 1 6 6MSS 91 | 18 *° prb di 
(dittogr); prps (al + הָוְחַאְלְ ריֵעָל הָיָהִי |  O)38( .--זת K)6( -הָת 196 

 ! veוהדבעי) | 20 * ?; >5; 1? תֶעַּבְרִמ  (plur MSSל 1 6 6 ָה-- |  prb 1יִדְבעְו,

 העובר | * 1 תֶאְו (₪) !ve ? לע || 21 * וחפ קז (קזקפ) הָמיִדָק | ל 1 לע | < (6
 ףאס6) ; dl | %1 6 nonn MSS 669 דע || < 16 6 'ָחַה || * 66 ? הָיְהִי | < 0 זכ--|

(cf 2(23 1 דעו  | prb add22 *1 קצמ 'חַאְו | * 1 ? שְדקַה || < 6 קוטז || 7% >8;  
e:u5( | * 5865 55 ) צל 'ָגַה (3 =) הָיָה [ id 24-27 | 883 | b- 

 5 +דע; 1? לע; 6 'מו | $1c2MsS6TY | 20 1 6 3MSS ₪0 ב.
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 תאז תַמֲח אֹובְל חַכנ-רע לּובָנִמ לּודָנַה םִיַה םִייתַאְפּו>
 :לֵאָרְׂשִי יֵטְבׁשְל םֶכָל תאְּנַה ץֶרֲאָה"תֶא םתְקלַחְְי :םיתאְּפ
 -רֶׁשֲא םֶכְכיִתְּב םיִרָּגַה םיִרְּגַהְלּו םֶכְל ּהָלֲחנְּב ּהָתוא ּולְּפַּת יהיָהְו
 לפי םֶכְּתִא לֶאְְשי ייָנָבְּב חָרֶזָאּכ" 'םכל ּויָהְו םָכְכֹוְתְּב םיִנָב ודלוה
 וּתַא רָגַה רֶגרַשַא טָבְשב הָיָהְו :לֵאָרְִׂ יֵטְבְׁש ָךֹותְּב .הלֲחנְב
 תומש .הָלְֶ 48 | ם | :הָוהָי יִנדַא םָאְנ ותְלַחנ ּונּתִת םש
 ןֶגיע רצח = תמֲח"אֹובלוןְלְתֲחיְְּרְד לא הָנֹופצ .הצקמ םיִטְבְׁשַה

 5 יםיה םיְִקתַאְפ וָליֲהו" תָמֲח דלא הְנוֿפְצ קְׂשַּד לבג
 ולַעְוי דָחֶא רֶׁשֲא הָמָי תַאְּפ-דַע םיִדָק תַאָּפִמ ןֶּר לּוְבְנילַעְו> :דַחֶא
 לבג לער :דָחֶא יִלָתְפ הָמְי"תַאָּפ"דעְו הָמיִדָק תֶאּפמ רֶׁשֲא לבג
 הָשַנִמ לבג \ לע :דָחֶא הָשַנִמ הָמִי-תַאּפ-רַע הָמָדְ תֶאָּפִמ יִָתְפַנ
 תֶאְּפִמ םִיַרְפֶא לבג | לע :דָחֶא םיִרְפֶא הָּמְיהתַאּפ"דַע הָמָדְק תַאָּפִמ
 םיִדָק תֶאְּפִמ ןבּואְר לב לע :דַחֶא ןְבּואְר הַּמי-תַאַּפ"דַעְו םיִדְק
 -דע םיִדָק תַאָּפִמ הָדּוהְי לב yy :דָחֶא הָדּוהְי הָמִיתַאָּפירַע
 בחר ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו הָׁשִמֲח ּומיִרָּת-רִׁשַא הָמּרְּתַה הָיְהִּת הָּמִי תֶאְּפ
 שדְקִמַה הָיָהְו הָמֵ-תַאְּפהרַע הָמיִדָק תַאְּפִמ םיקלחַה דַחַאְּכ ראו

 הָׁשמֲח ךֶרא הָוהיִל ּומיִרְת רש הרתה :הָכֹותְּב
 ׂשֶרְקַה-תמּורְת הָיִהִּת הָלאְלּויי :יםיִפָלֲא תֶרָׂשֲי בַחְלְו ףָלֶא םיִרְׂשֲעְו
 םיפְלַא תֶרׂשְע יִבָחְר הָמָיְו ףָלֶא םיִרָשָעְו הָׁשִמֲח הָנֹופְצ םיִנֲהְכַל
 הָלֲא םיִרָשָעְו הָשמַח 'ָּךְרא הָּבנֵגְו םיֿפָלַא תֶרָׂשִע יֹבֲחָר הָמיֵלְָו
 רש קודָצ ינְּבִמ שַּקְמַהי םיִנַהְכליי :ֹוכותְּב יהָוהְיְישדקמ הָיָה
 ּעְּת רֶׁשֹאַּכ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֹועְתַּב ּועְתדאְל רָשַא יִּתְרַמָשִמ ּוְרמש
 -ילֶא םיִׁשְדְק ׁשֶרָק ץֶרָאָה תַמּורְּתִמ יהָיַמּורְּת םֵהל הָתְיָהְוי> :םיולה
 ףְלֲא םיִרָשַעְו הָשָמַח םיִנֵהְּכַה לוב תַמעְל יםיְְלָהְוי :םיולה לוב
 בחרו לא םיִרָשָעְו הָשַמַח ראי םיִפְלַא תֶרָשע בַחְרְו ְךֶרא
 תישאר רובעי אָלְו ירמי אָלְו ּונָמִמ כמי ימיִפְלַ תרשע"
 20 1? 6 8 לִּבְנַמ | 21 S | 22 3 dlcf< 9 (= םּתְלּפַהְ 3 | > >3 0 8

A]47,17 || ל 1 כזט 6 8  cf48, 1 **]1 םִיַהְדִמ  Cpיִנָבָּכ | 11 6 $8 ולפי |  sol 
 < 1 לע | %% זק; 1 קזמ הָמ"תַאְּפ-דעְו הָמיִדְק תַאְּפִמ לּובְּגַהלעו < 6 6 355|

prb add |ףַלֶא םירשע 0 | זס 3 >6,  id4. 5: 78H 9 Al = 

 ל >63, prb add || << 6 מַה רַהְו | זז = 1 6 686 3 םיִש-- | 12 * 6 1
 | 6 5155 cf 36 הָמ-- | * 1 לע | 13 *1 6 69 לו | * 1 לּפַה 4 6 | <<16 6
 ףלֶא םירשע | 14 *1 6 68 אל | ל 1 6 88 ּורָמִי | 1 6 3 ּורְבַעְי (א רובעי 0

 ריִבַעַי)
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 326 לאקזחי 47,7--9

 הָבְרעֶה-לע ּורְרְו הָנּומְדְקַה הָליְֵנַה-לֶא םיְִצוְי הָלֲאָה םִימַה ילא
 ׁשפנ"לְכ הָיָהְופ :םִיָמַה עמר יםיִאְצּוּמַה הָמיַהי-לֲא הָמְיַה ּואָבּו
 הָנְּרַה הָיָהְו הָיְחְי יםילחנ םש אובי שאל יא ץֶָשורָשַ והָּיַח
 אובְי-רשא לכ יח יֹגאַפָרְְ "הָלֶאָה םיִמָּה הָמָש ּואָב יִּכ דֶאְמ הָּבר
 םיִלְע ןועדדעו ידָּג ןיעמ לי ויל יודָמַעי "הָיָה :לֵחָנַה הָּמְׁש
 לחָּנַה םִיַה תגְדּכ 'םתְנְד יהָיְהִת יהָביִמל יָה םיִמְרֲחל ַחוטָשִמ
 לַחּגַהְַעוי :ּונּתְנ חַלָמְל ּואָפָרְי לאל ויִאָבְנּ ואבו :דֶאְמ הבר
 םתיאָלְו ּוהַלָע לובידאל לָבֲַאֿמ- ץעלָכ והָנמּו הֶּנִמ ותָפְׂש-לע הלעי
 ןירפ ןָיָמְו םיִאְצּוי הָּמַה שָּדְקִמַהְְוִמ ויָמיַמ יִּכ רַב לֶׁשְֲחְל ויְרּפ
 פ :הָפּורְתְ .והלעו לָפַאמל

 ץֶראָה-תֶא ּולָחְנְתִּת רׁשֲא 'לּובְנ יהְּג הֹוהָי ינדא מא הָכ
 שיִא ּהָתֹוא םּתְלַחְגּו+ :"םיִלְבֲח ףסוי לֶאְרְשי יִמְבְׁש רשע יִנָשְל
 תאָּנַה ץֶרָאָה הל םֶביִתְבַאל ּהָּתְתְל יִדָידתֶא יִתאָׂשְנ רֶׁשא ויֵחֲאְּכ
 לה םיַה"וִ הָנֹופְצ תַאְפַל ץֶרֲאָה לוָבָג הָזו :תָלֲחנְּ םַכָל
 לבי רׁשֲא 'םִיְִבְס הָתֹורַּבויתַמֲחי5 :הָדָרצ "אבל ןֶלֶתָח ִָרְּבַה
 היָהְויז :ןְרוח לוְבְנלֲא רשא ףןּוכיִּתַה רֵצָח" תַמֲח לבג ןיבּו קְׂשַמּ
 יתַמֲח לּובְנּו הנ" וןופְצְ שמ יִלּובּג ןוניע רַצָח םיַהְְוַמ לּובְג
 שמ ףיִּבַמּו ןרוח "ןיּבמ יםיִדָק תֶאָּפּו :ןופצ תֶאְּפ יתֶאְ
 ינומדקה םיַהְד ילע ילּוְּגִמ ןדְריה לָאְרְש ץֶרֶא ץיִּבִמּ רֶעְלגַה יבמ
 -רע רָמָּתִמ הָנָמיֵּת יבְגְנ תאָּפּופ :הָמיִדָק תֶאְּפ *תֶאְו 'ּודְמִּת

 :הָּבְנִג הָנֲמיַּת"תַאְּפ יתֶאָ לחְנַה םִיַה-לֶא הָלֲחנ שרק לתוביִרמ יִמ
41 - 

 רָמאו :הָּזִמּו הָּנַמ דֶאְמ בֶר ץע לַחַּנַה תַפָשלֶא הֵּגַהְויִנְבּוׁשְבז

 7 * ;crrp 1? יִנָביַשיַו ₪ 6* | * 1 6 6 לע | 8 = סזצק; קצקפ םיִצּומְחַה םִיִמַה
 4 5 ] 6 ואָּפ--; —QMSSB | 0 516 6 לע | ל 16 ג לַחַּנַה | < 5+ םִיַמַה|

mit MSS °T | > 1ל  | Q'Yזס 51 6 639 'עְו; א ודמעי  || dl (dittogr)6-4 >8;  
(cf 3)6 ויהי)() | 1  (conjויִמיִמ  prps1 הָנ-); ( mn) | % <5; dub6 639  

 הָתיָהְו | ! 116 60682 ותָנְד | זז *  ויִתּוצְּב א ֹותאָּצְּב | * 8 0+ אלו | ז2 6
 הָיָהְו | 13 * 1 6 םסממ 1155 90 . | ל 1 'ִּגַה | == aad 06 prb c 9 םילבח) |

ihiau, prpsל 6+  | ins 6 6 nnn 6 16% | 16 4 id 6, sed prb dl15 513 | ל  

cf 17; 48,1 Nu 34,9 |ןוניע הָרֵצָח,  cf 2S 10,165 | = 1 (prps cf 6) (JJ—)םֶליַח  

velח 'ג 'צו ' al?; prps vel616 6 לע | 7 *1 ₪ 'ְּו | * 1 הנו | = >608,  
 'ח 'ג יֵנְּפדלֶע cf 48,ז | 4[ c nonn MSS 3 תאז | 18 ° קזק + רֶׁשֲא ןוניע רַצֲחַמ,
 prb 506 1 || ל 1c 6 ןיִּב | 51 'ִבּו | 41? 6 630 ליִּבְנַמ | < 1c nonn Mss # דע |

lc nonnל  | rg *>S1 6 5 63 תאז |  * | flc 8 cf 66 npn, cfig 
8MSS 63 nN.תַב-- || ° 16  MSS $Y 
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 ותְלֲחַנִמ המ ןּתײיִכְויז :'הָלֲחנְּב איָה םֶתּזְחאי ית ויָגָבָל איָה
 יּותְלֲחנ ְּךַא אשל 'תַבָׁשְו רורְּדַה תנש-דע ול הָתָיָהְו וירָבֲעַמ דֵחַאָל
 םֶתּנְחַאַמ םָתֹנֹוהְל םַעָה תַלֲחַּנִמ איִשֶּנַה חקְידאְלְויא :הֶיָהְּת םֶהָל ויָנְּ
 :ותְְחַאַמ שיָא יע וצָפידאל רֶׁשֲא ושל ויָנְּב"תֶא לָחְנ ותָזִחַאְמ

 שֶרְקַה יתֹוכְׁשְלַה-לָא ל עֶׁשַה תְתַּבילֲע רֶׁשֲא אֹובָּמב יִנֲאיִביַופ

 :יהָמְי םָתָכְיבי םֹוקְמ םֶשהַּגהְו הָנְּפֶע תוָנַּה 'םיִנֲהכה"לָא
 םֵׁשֲאָה-תֶא םִיִנֲהְּכַה םָשּולָשְבְי רֶׁשֲא םוקְמַה הָז יֵלֲא רַמֲאו>
 רצָחָהלֶא איצוה יּתְלבְל הָחְנַּמַה-תֶא ּופאי רׁשֲא תאַּטַחַה- תֶאו
 הָנוציִחַה רֵצָחָה- לא ינאיִצנ :םַעָהתֶא שּדְקְל הָנּוציִחַה
 רֶצְח רַצְחֶה עָצְקְמְּב רֶצָח הֵּנַהְו רַצְסַה יעוצקמ תַעַּבְרַא-לא יִנרְבעַי
 יםיִעְּבְרַ יתורָטְק תֹוָרְצֲח רַצְחֶה תַעְקַמ תַעַּבְרַאּב=* :רַצָחַה עָעְקְַּב
 ירו OY םּתְעּבְרְַל תֶחַא הָּדִמ בַחָר יםיִׁשלְׁשּ ּךְרא
 תחי תַחָּתִמ וׂשָע תולָשַבְמּ םָּתְעַּברַאל ביִבָס יהב ביִבָס
 תרָׁשְמ םֵׁשולׁשב רָשַא םיִלָשַבְמַה תיִּב הָלֲא ילא רמו :ביִבָס
 :םַעָה חַבָזתַא תייָּבַה

 ןּתְפַמ תַחַּתִמ םיִּאְצַי םִיַמ"הַּנַהְו תִיָּבַה חַתָפלֶא ָנָבָשְיוי 47
 ףְתָכִמ יִתַחתִמ םיִדְרֹי םִיָמַהְו יםיִרָק תּיַּבַה יֵנְפְיִ הָמיִדָק תּיַּבַה
 יָנְּבְסִיַו הָנֹופצ רֵעשְךְרְד יֵנֲאיִצופו> :חַּבְמל בֶגָנִמ תיִנָמיַה יתִּיַּבַה
 םיִּכָפְמ םִיַמהַּגַהְו 'םיִדָק הָנּוּפַה 'ִּךֶרַב ץוחַה רעש"- לֶא ץּוח רד
 ףֶלֶא דָמיַו וָדָיְּב וקו 'םיִדָק ׁשיֵאָה-יתאַצּ :תיִנָמְיַה ףתְּכַהִמ
 םִיַמב ינַרְבעַיַו ףֶלֶא דמי "מיס ימ םִיָמַב "יִנָרְבַעַיַו הָמַאְּ
 לח ףֶלֵא דָמָיופ :םִיָנְתָמ ימ יַנָרְבעיו ףלֶא ד דָמיַו םִיָּכְרִּב 'םימ
 :רבעידאל רֶׁשֲא א לחג ּוחַש יִמ םִיַמַה וָאָנִיִּכ רָב לכּוא-יאל רֶׁשֲא
 :לַחָּנַה .תפָש-לע יָנֵבְׁש ינכלויו | םֶדֲאְדְְב ָתיִאְרַה יֵלֵא ראפ

Eeםֶת--) הָיְחַא |נ7 * 603% 5 | 1 הָבָׁשְו |  (GAַחֵנְּב  b >; 6B16  
 6s n— | 18 dlc 609 | 1g 1 1 8 יִׁשְל | לל | יהל רֶׁשֲא 6[ 686 | = |
 prb 6 א םֶתָּכְרִיִּב; 6 keywpiguéveg (GMS + kard dA.) = ? (הָּמ) דָרְפְנ | 01

cf 22 ||תע--  ar 1 prbופאי 6( 5 ||  et ins DW postרָשֶאְו  vel 6 6 Dy}, vel 
sic 41; dl 6 630 | 23 *16 6 הָּמַא | <  frt insתונָטְק | ל  cf Hier22 51 6 63  

 א תֹוריטְו; 6 68? | ל 1 61 6) םֶהָל (ץe! ? םֶתֹוביֵבְס) | < 1 תשע | 24 5
 יִתָּב | Cp 47, 1 ** <3, frt add | 5 41 6 688| = 6 ּבַהַמ | 2 **1? דלֶא
 = ץוחמ ; in 41 trsp (cf 63( 'רד post Ba || ל ]| prb הָמ-- | 3 3: 1 קזט אציו

 ?vel יִנָאָצּויַו | * 66 ? םֶדְקַמ; 1? (הֶָמרְקַה | < 6 רבעיו || %9 'ַא; 1? םיִסּפ | 4 6
nil6 122155 806% םִיַמַב | 5 °° 6  cf 3°; insג 5 א יִמ | < 6  ca6( 35|| ל 1 6  

mlt MSS Eda; Or 7b.ל <  || dl?3 'וי | 6 = <6)&(; MSS 6 cf8ל  | nisi Nb] 
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 םידק הָנֹּפַה תיִמיִנְּפַה ךֶצְחֶה רעש הָוהְי ינדַא רַמָאדהַּכי 6
 שָרֶחַה םִיְבּו חַתפִי תְּבַשַה םיְבּו הָשִעִמַה יִמְו תָשָש רּונְס הָיָה
 *תזוזמ-לע ֹדַמֲעְו ץּוחמ רַעְׁשַה יםלוא רד איִשּנַה אָבּו :ַחְתָפ
 ןּתְפַמ"לע הָחִּתְשְהְו וָמָלש-תֶאְו תָלוע"תֶא םיִנֲהְּכַה ּושָעְו רעָשַה
 ץֶרָאָהדםַע ּוחּתָשַהְו :בְרעָה-רַע רֶגְסידאל רעָשהו אָצְיְו רעָשַה
 -רֶׁשֲא הָלֹעֲהְו* :הָוהְי נפל םיִׁשָדֲחַבּו תֹוְתָבַׁשִּב אּיהַה רעָשַה חַתַּפ
 :םִיִמָּת לָאז םָמיֵמְּת םיִׁשָבְכ הָשֶש תָּבַשַה םֹויְּב הָוהיל איִׂשָנַה בֶרָקִי

 :הָפיִאָ ןיה ןמַׁשְו ודי תּמ 'הָחְנִמ יִשְבְכְלְו לואָל הָיִא יתנו
 יםיֵׁשָבְּכ 'תַׁשׁשְו "םֶמיִמְּת רָב רפ ׁשֶדחַה םיָּופ - ם

 הָחְנַמ הָׂשעְ ליאל הפיִאְו רֿפל הָפיִאְ :ףיהי יםָמיִמְּת לָיָאְו
 ךר איִשּנַה אֹוָבְבּו :הָפיִאָ ןיה ןַמׁשְו וָדָי גישת רֶׁשֲאכ םיִׂשבְּכלְו
 הןהי נפל ץֵרָאָה-םע אובְבּופ :'אצִי וכְרַדְבּו אובָי רעשה יםלוא

 בֶגָנ רעָשיְרַה אצְי תֹוֲחתְׁשִהְל ןֹוֿפָצ רעש ּךרָר אָּבַה םיִדַעומּב
 רעשה ְּרַה בּוׁשָי אָל יהָנְִֹצ רעָשיְִּרַה אָצִי בֶגָנ רעְׁשְרַּד אָּבַהְ
 אובָי םָאּובְּבי םַכֹותְּב איִשָּנַהְו :ואצי ֹוֵחְכִנ יִּכ וב אָּבירַׁשִַא

 רִֶּל הָפיִא הָחְנַפַה הָיְהִּת םיִדַעוִּמַבּו םיִּגַחְבּויי :יואצנ יםָתאֵצְבּו
 -יכְנ* פ :הָפיאָל ןיק ןמׁשְו וָדָי תָּתִמ םיִׂשבּכְַו לִיַאָל הָּפיִאְו
 -תֶא ול חַתָפּו הָוהיִל הָבָדְנ םיִמְלׁשוֲא הָלֹוע הָבְדְנ איִׂשָנַה ּהָשעַ
 הֵׂשְעי רַׁשֹאּכ ויָמָלְׁש-תֶאְו ֹותָלֹעתֶא הֵׂשְעְו םיִדָק הָנֹּפַה רעָשה
 ֹותָנְׁשְןְּב שבב :ותאַצ יֵרֲחֲא רַעְׁשַה-תֶא ךִנֶסְו אָצִיו תָבשַה םֹוְּב

 :ותא הָשַעְת רכב רַב הוהיל םויל הלוע "הָשַעַת םיַמָת
 תיִשיִלָש ןָמָשְו הָפיִאָה תיִׁשַׁש ירָקּבַּב רֶקבִּב ויִלָע יהָׂשֲעַת הָחְנִמּויי
 יושענו5 :ריָמָּת 'םָלֹוע 'תוקַח הָוהיִל הָחְנִמ תַלָּפַהדתֶא םָנָל ןיִהַה
 ס | ימת תֶלוע רָקְּבּב רק ןְמָׁשַה-תֶאְוהָחְנִמַה-תֶאְוׂשֶבָּכַה"תֶא

 ּוִתָלֲחנ ויִנְּבִמ ׁשיִאְל הָנָּתַמ איׂשָנַה ןֿתויִּכ הּהְי ינדא רמָאדהָּכיֿ
Cp 46, 2°cf 407% || * 6369 vid jn | 5 *3+rwy: | ל dl prb c 

  16 76MSS QF Vrs Dn | 5 QF nw] | * insל || 008 6> == 6 | (?6)
pמז 6 3 ;םיִמיֵמּת | * 1 קנס 6 68 םיִמָּת | * >5, 6 הָיָהְי vel 61 )cf 4( ve 1 הָשַעְי 
  || * 1 c plus rooMSSואצי || 0 * 1 ןופצ  | 8 * ₪ 2* | KOזטדסו 6 7 | 7% 6(
Q Vrs אָצָי | ro 3 וב אָּב רָשַא רָעָשַּב | ל 16 34MSS 69 NY. | 2 dlc 
G(x) 6 58 || 13 *1 6 nonn MSS 680 Y: | * <6 || = <8; 1 6 pc MSS(?) 

 |  <6 | * 1 6 nonn MSS Vrs npn'ַעַי | 14 * 1 6 21155 684 'ַעַי | ל 69
5 <668( | 15 “lc K cf 361 ;ושָעְו 06" (cf ¥) VI, 6 ? ּושַעַת || ל >3MSS 6 | 
 'ּנִמ 6 3:16 16



45,13—25 EZECHIEL 82: Co 

 לָקַׁש יהָׁשִמֲחו הָרָׂשֲע םיִלָקְׁש 'םיִרְֲׂעְו הָׁשִמֲח םיִלקְׁש ייִרְשֲעי הר
 תיִשָש ּומיִרְת רֶׁשֲא הָמּורְּתַה תאי :םֶכָל הָיָהְי הָנְמַה
 קחו+ :םיִרעָשַה רַמֹחַמ הָּפיִאָה "םֶתיִשַשְו םיִּטִחַה רָמְחַמ הָפיִאָה
 יִרָמְח םיִּתַּבַה תֶרָשַע" רַפַהְְִמ תֵּבַה 'רָשעמ "ןֶמָשַה תֶבַה" ןֶמָשַה

 יםותאָמַה" ןמ ןאָּצַה"ןמ תחא-הש5ְ :רָמֶח םיִתְבה תֶרָָעיִ
 םָאְנ יםהיִלְע רֶּפַכְָל םיִמָלְשַלְו הָלֹועְלּו הָחְנַמְל לֵאָרְׂשִי 'הֶקָשִמִמ
 תאָּוַה הורתה ּויָהְי ץֶרָאָה םַעָה לכו פ :הָוהְי יָנֹרֲא
 ךָסּנַהְ ּהָחְנַמַהְו יתולועָה היְהִי איִׂשָנַה-לעְויל :לֵאְרׂשְּב איִׂשנל
 הָׂשֲעי-אּוה לֶאָרְׂשִי תב ידעֹומילְכְּב תֹויְבְׁשבּו םיִשְדַחְבּו םיִנַחַּב
 דַעָּב רּפַכְל םיִמְלׁשַה-תֶאְו הָלּועָה"תֶאְו הָמְנּמַה-תֶאְו תאַטַחַהתֶא
 ס :לֵארְׂשִי-תיֵּ

 רקוב רּפ יחְקִּת שחל דָחֶאְּב ןוׁשארָּב הָוהְי יָנֹדֲא רמָאהַּכיפ

 ןתְנְו תאָּטַחְה םּדִמ ןֵהֹּכַה חקל שּקמַה"תֶא יִתאַטַחְו םיִמָּת
 'תֹוזְמ"לעְו "ְבְזִמל הָרָעָה תֹוגַפ עֶּבְרַא"לָאְו תיבה 'ִתוּזְמלָא
 שיאָמ" 'שֶדחְב הָעְבָשְּב' יהָׂשְעְּת ןַכו>י :תיִמיִנָּפַה רַצָחַה רעש
 םוי רֶׂשֲע "הָעְּבְראְּב ןושארָבי :תִיְּבַה"תֶא םֶּתְרַפְכְו 'יִתָפַמּו הנש
 הָשָעְו ;יָכָאְ תוָצַמ םיִמָי יתועְבְׁש 'גַא חַסַּפַה םֶכְל הָיְהִ שחל
 תַעְבָשְוי :תאָטַח רַפ ץֶרָאָה "םעילָּ דַעְבּו ודַעַּב אּוהה םּוּב איׂשָנַה

 יִמיִמְּת יִליִא תַעְבׁשְו םירֿפ תֶעְבַש הוהיִל הָלוע הָׂשעי סה
 הָפיֵא הָחְנִמּו :םויל םִיִּנְע ריִעָש תאָּטַחְו יםימיה תַעְבְׁש םויל

 הֶׁשִמֲחַּב ייֵעיֵבְׁשַּב :הָפיִאָל ןיק ןֶמָשְו הָשעי לַאָל הָפיִאְו רפל
 יהָלעָּב תאָּטַחַּכ םיִמָיַה תַעְבְש הָלֲאָכ הָׂשֲעַי גָחָּב שָדִחל 'םוִי רֶׂשֲע
 ס | ןֶמָשַכְו הָחְנּמַכְו

 :r2b 20 + 25 + 15 = 60 'ש = 1 הנמ, sed prb crrp || * 1 6 6* הָשְמַח | 1
bתי- | 14 ** קז Vrs6 6% הֶרָשַעַו || < 1 6 6 םיִשָמַחַו | 3 * 6 'ז | * 16  
 add || ל 1? תיִרָשַע cfi || = dlc 8(6) (1 רֹּכַה) | 316 9 48 רּפַה | 15 * 7
 ins ? הָמּורְת cf 6 | ל >3; 1 ? 6 6 nine )6°= לּכִמ | * 6 םֶכ- |
 16 5 >6(%), crrp ? cf ל-ל || ל-ל 1 prb (cf 6) תֶא ?$QR) 33. vel c S ּומיִרי |

Vrs 'Qi | 18 51 plurc 6 6] 20 |? 1617 *1 6 112155 הֶל-- || * 16 401155  
 םֶת-- vel 6 6 אָטַחְל | rg *1 6 ca 3oMss 6 לע | ל 1 6 23155 689 תוז-- |
 6 ו לעו | 4 8 'ָמַה 'פ | 20 = 8 'עו? 1 הֵׂשֲעַי | ל 16 6 שָדחַל דֶחֶאְּב יִעיִבשַב |

velחספה | ל  potל ™ רֶׂשֲע 'חבו ' ? sed insהב,  cf 6 | 21 * prps7;  © 
 dl vel 1 (nism?) (prb) חַסֶּפַה גַח || = 16 1115 Vs תַעְבָש | 1 6 63 ולכאת |
 23 == >8; 6 5% מיה ש | 24 >5, 4? | 25 63'בו | *>6 088 | <1 6 63 כ



 2 לאקזחי 45,12—44,29

 הָחְנְּמַה*פ :םָתְוֲחַא יָנֲא לֵאָרְׂשִיְּב םֶהָל יּוֵנתִת"אל הוְחַאַו םָתְלֲחַ
 :הָיָהְי םֶהָל לֵאָרׂשיְּב םִרַח לכו םּולְכאְ הָּמַה םֶשָאָהְו תאַּטַחַהְו
 םיִנַָּפל םָכיֵתֹומּרְּת לכמ לפ תַמּורִּתִד לכ לכ יּוכְבלְכ תישאר
 ִדַתיִבְלֶא הָבְרְּב ַחיִנָהְל ןהכל ּונְּתַּת םֶכיִתְסיִרְע תיִׁשאָרְו הֶיִִ
 פ  :םיִנֲתְּכַה לבא אל הָמֵהְּבַהןמּו ףּועָהְִ הָפְרִמּו הלבלב

 דקו הוהיל הָּמּורַת ּומיִרְּת הָלַחְנַּב ץֶרָאָהזתַא םָכְליִפַהְבּוו 45
 -שֶדְק ףלא יהָרְׂשע בַחְרְו ירא ףלא םיִרׂשֲעְו הָשַמַח ְּךְרא ץֶרָאָהְִמ
 תֹוָאַמ שמח ישרה" לאל הָזַמ "הָיָהְי< :ביָבָס ּהָלּובְּנלָכְב אה
 -ןמּו :ביִבְס ול שָרְנִמ הַּמַא םיִשָמָחו ביִבָס עָּבְרְמ תוֶאַמ שמָחּב
 םיִפְלַא תֶרָשע בֵחְרְ פל םיִרְׂשעְו ישמח ְּךְרא דּומָּת תאּוַה הָּדִמַה

 םיִנֲהכל 'אוה ץֶראָהןמ שרי :םיׁשדכ שדק ישדקמה יִהְיוּ
 םֹוקְמ םֶהָל הָנָהְו הָוהְיתֶא תַרְׁשְל םיִבֵרָקַה 'הָיְהְי ׁשְְקמַה יִתְרָשִמ
 תֶרָׂשעו ךרא ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו הָשַמַחְני :יׂשְּדקמַל שקמו םיּתָבְל
 םיִרְׂשְעי הָּנִתַאל םֶהָל תִיַּבַה יתְרְׁשִמ םיולל יהיְהִי בחר םיִפְלַא
 הֵׁשְמֲח ראו בחר םיִפְלַא תַשְמַח ּונַּתִּת ריִעָה תֹּוְחַאו ":יתֶכָשל
 אישו :הָיִהְי לָאְרְשִי תיֵב"לָבְל ׁשֶרָכַה תַמּורְּת .תמעל ףלֶא םיִרְׂשֲעְ
 שָרְלַהתַמּוְרִת ינָפילא ריִעָה "תחל שרה תַמּורְתְל הנָמּו הנַמ
 ְךֶראְו הָמיָדָק יהָמְדמ תֶאְּפִמּו הָמָי םִי"תַאְפִמ ריֵעָה תֹּנֲחַא יֵנּפ-לָאְ
 וָל"יהְיְהִי יץֶראל* :הָמיִדְק לּובָג- לא 'םי לּובְגִמ םיִקְלַחַה ידחא יתומעל

 -תיִבָל ּוגַתַי ץֶרָאָהְו ימע-תֶא איש דע ונויזאָלְו לארי הָנִחֲאל
 יִאיִשְנ םֶכְלבְר הֹוהְי ינֹוֲא רֿמָאהְּכפ ם םֵהיֵטְבְׁשְל לַארׂשִ
 םָכיֵתְׂשְרְג ּומיַרָה ושע הָקָדִּו טפָשִמּו ּוריִסָה דשָו סָמַח לַארׂשִי
 יהי קָרָצתבּו קָדְצתפיִאו קָרְדינְזאָמ :הוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יִמַע לעמ

 תה רֶמְחַה 'רָשָעמ 'תאָשל הָיִהְי ֶָא כת תּהְו הָיָה כל
 םיִרָשָע לֵקְׁשַה יז :ֹוּתנּכִתִמ הָיָהְי רָמְחַה-לֶא הָפיֵאָה רָמֹחַה תַריִׂשֲעַ

Cp 45,8 םֶביִתְּבִלַע | 311 65 לכו |  cf28 6 ןַתָּנִת, ₪ 1 | 30 **16 6  
 1 5 61 6 4MSS Edd 589 || * 16 6 םירשע | 51? איה ₪ 5 | 9% 8 לָכ 0 היהי

cf &), frt sicl | 2 prb trsp post 4 || * 16 6 ₪ 8 mm) | ° 6 Wp?) | 
)ft . 75 8 הָיהְי  | frtadd || > <68, dl | 4°>6(%), dlל-5  | n3° השמQ 

 אוה) | < סוס 41 | 44 קצקs c( 6) שָרְגְמְּ גו םשדסל דקְפִמ (יִּתְבכ | 5 יס
 הָיָהְו; 1 6 א הָיָהִי | * 1 6 6 תֶבָשְל םירעל) | 6 6 פת 0? דמּפ | ל *1

prb dl (dittogr?) |תמ--- | < >3,  mlt MSS Eddלע | 1 לעו | < 1 םדְק | 1 6  
 lc6ng |82 cd dl c $; 6 trsp in‘ 7 ('אל 'דק) | ל ג 6 6 הָיָהְו |יו6

 לֵאָרְׂשִי יֵאיִׂשְנ | 1 * crrp ?, 1 ? םֶבָל 61 8) |? 1 prb 6 6( תירָשע
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 יִרְי יִתאָׂשְנ ןּכ"לַע ןֹנֶע לּוׁשָכמְל לֵאָרְׂשִײתיַבְל 'ּויָהְו םֶתיֵלּוְלִנ ינפל
 יל ןַהכְל ולא ושיא :*םנֹוע ואש הוהְי יִנֹדֲא םאְנ םהילע
 םָתֹובֲעֹוְתְוי םֶתְמְלְַּ ּואְׂשְנְוםיִׁשְדָקַה ׁשְָק"ילא יׁשְקהילְילע תְׁשֹנלְ

 ותָדָבֲע לכל תיָּבַה תֶרָמְׁשִ מש םֶתוא ייִתַתְבו+ :ְׂשָע רֶׁשֲא
 קּורְצ יֵנְּב םִוְלַה . םיִנֲהְּכַהְניפ :יּוּב הָשָעָי רֶׁשֲא לָכְלּו
 הָּמֲה לע ארנב תועְתַּב יִׁשְרקִמ תֶרָמָשַמתֶא ורָמש רֶׁשֲא
 ינדא םָאְנ םֶדָו בלח 3 ביִרְקהְל יִנָפְל ּוָדְמֲעְו יִנָתְרָשְל ילֲא וברקי
 יִנַתְרְשל יִנָחְלשלֶא ּוְבְרְקִי הָּמַהְו יִשּדְקמִלא ואב המה 6 :הָוהְי
 תיִמיִנָּפַה רַצְחָה רעש" לֶא ֲאּובְּ היָהְול :יִּתְרַמְשְמתֶא ּורְמָׁשְו
 רַצָחַה יִרְעָשְּב םֶּתְרשְּב רֶמָ םָהילֲ הלעי"אלו שבלי םיִּתְׁשִפ יֵדְנַּב
 םיִּתְׁשִפ יִסְנְכִמּו םשאר-לע ּויָהְי םיִּתְשּפ יִרַאַּפי :הָתְיָבְו תיִמיִנָּפַה
 הָנּוציִחַה רַצְחַה- לא 8 םָתאֵצְבּוזפ :יעזיַּב ּוָרְּנִחַי אלי םֶהיֵנְתָמ-לע ּיָהְי
 הָמַהרְׁשַא םֶהיִדְִּבדתֶא ּוטְשְפַי םַעָה :לֶא יהָנוציִחַה רַצְחֶהְ לא
 םיָּחַא םיִדְנַּב וׁשְבָלְו שרק .תֶכָשלְב םֶתוא ּוחיִּגַהְו םָּב םֶתְרָשִמ
 ּוחְלשי אל עַרַפּו ּוחְלני אל םֶשארְויפ :םֵהיֵדְנְבִּב םַעָהתֶא ושדקידאלו

 -לֶא םֶאֹונְּב ןָהלְּכ ושואל ןייְויי :םָהישאָרתֶא ּומְסְכְו וכ
 דםָא יִּכ םיִׁשָנָל םֶהָל ּותְקְידאְל הָשּורְנּו הָנָמְלַאְוא :תיִמיִנָּפַה רָצְחַה
 ןָהֹּכִמ יהנָמלַא הֶיְהְּת רֶׁשֲא הָנָמְלאְהְ לֶאְרְשי יִתיִּב עַרֶזִמ תולּותְּב
 :םעֶדֹוי רֹוהְטְל אָמָטְדןיִבּ לחל שדק ןיּב ּורוי יִמַעְדתֶאְו5 :ּוחְקי
 יַתרותְדתֶאְו ּוהָטַפָשו יִמָּפָשַמְּ למשל וָדְמַעַי הָּמַה יביר-לעוא
 יתָמלֶא5 :ושקי יָתֹותְּבִׁש-תֶאְו ורֹמְׁשִ .ידעומ"לָבּב יַתְקֶחְדתֶאְ
 תוחֶאִלּ יחָאְל תבל ןבלו םֶאְלֹו בָאְלדמִא יִ הֶאְמְמְל אוב אל םֶדֶא

 םיִמָי תעָבׁש וִתְָהְמ יָרֲחָאו* :ואָמַטִי שיִאל הָתְָה"אל"רֶׁשא
 תֶרָשְל תיִמיִנְפַה רצָחָה"לֶא ישָדְקַהלֶא ואב םוויְבּוז :יוֶל'ּורֶּפְס
 יִנֲא יהָלֲחְנְל םֶהָל הָתְיָהְו' :הָוהְי ינדא םָאְנ וְתאָּטַח ביִרָקִי שֶדְקַּב

 12 * 1071 cf) 3( | << <6)&( || ז3 *1 6 pc 2155 6 לֶא | * 61 6 6 | 5 6
 לֵאָרְׂשִ ישדק 14 1 0[ 10 21,22; 22,2.3.15 | 516 6 לֶאְ | = 6 םֶתֹועְתְּב

 ועָּת רֶׁשֲא | 4 * 6 ּונְתָנְו | * >668) | 15 * ;ic 8 (interv) 6 'פה | ° 6
 תיֵּב | < 6 4 סטטוטצ cf( 29 הָחְנִמַ) | 17 >6(; 41 ? vel 1 ? הָתיַּבִמ |
 18 ~° S; add? mlt MSS GY< אלו | דפ -* 4 | 22 * 016 68 | ל >1;)8(6 8|
 24° ins?c 6 Dq | ל Q mlt MSS טַּפְׁשִמל; K טפָשֶל | Q Vrs¢ ּוהְמְּפְשי (א

 ּוהָטְפשּ | 25 * 6# שָפָנ | ל 16 90 ואבי | < 1 6 nonn 1585 לג | <6
 אמ 6( 6 . 26 8 ֹותָאָמְט | Plc IMS 68 -רפסי | © ins prb 6 8 iָא\

 רַהְטִי | 27 = 1 6 66% | 289 הָלֲחַנ םֶהָל הָיָהָת אלו.



  43,26—44,12יחוקאל  \ 820

 םיִמיִמְּת ןאַּצַהְמ לָיִאְו רֶקְּבְרּב רֶפּו םויַל תאַמַחיריִעְׂש הַׂשֲעּת
 :וְדי ּואְלָמּו ותא ּורֲהֵטְו ַַּבְזַמַה-תֶא רָּפַכִי םיִמָי תעֶבְׁש5 :ּושַעְי

 םיִנְָכַה עי הָאְהְו ייִמָשַה םויב ְּיהְו יםיִמיה"תֶא לכי
 'ינדא םָאְנ םָכְתֶא יִתאָצְרְו םָכיֵמְלׁשתֶאְו םֶכיִתוְלועְדתֶא ַָּבְזִמַהְדלע
 ןוציחה שקמה רעש ּךֶרָד יתא שוי 44 סם הוי
 הָיְהִי רּונָס הָּנַה רעָשה הוי יִלֶא רַמאיו* :רּוְנָס אּוָהְו םיִדְק הָנּפַה
 הָיָהְו וב אָּב לֶאְרְשייהְלֶא הָוהְי :יִּכ וב אביאל שיִאְ ַחָתְּפִי אָל
 הָוהְי נפל םֶחְלילוְכָאל ובדבָשי אּוָה ְה 'אישנ איִׂשָּנַה-יתֶאפ :רּוגְס
 רַעָש-ּךר יִנָאיִבְיַו+ :אצי ּוָכְרַּדִמּו אוב רֵעְׁשַה 'םלוא ָּךֶרִֶּמ
 *ההְי תיּבדתֶא" הֹוהי"דֹובְכ אָלְמ הָגַהְו ארֲׂאְו תיִּבַה נְפילֲא | ןופצה
 ךיִניִעְב הָאְרּו לנבל םיִׂש םַָאְֶּב יהוהְי ילֶא רַמאַֹרפ :יִנָפלֶא לּפֶאְו

 'הָוהי-תיבי תקל תא רד ינֲארׁשֲאלּכ תא עמ יב
 :ישְּדְקַמַה יִאָצוְמ לָכְּב תִיַּבַה אובְמְלי ךִּבל ּתְמַשְו "וָתרוְּתִלָכְלּו
 םֶכְלבַר הָוהְי יִנדַא רַמֲא הָּכ לֵאָרְׂשִ תבל ולמלא ָּתְרֹמֲאְוֿ
 בל"ילְרע רָכַנ"יַנְּב יםָכֲאיִבֲהּב7 :לֶאְרשְי תיִּב םֶכיֵתֹובעוּת- לָּכִמ
 -תֶא םֶכְביִרְקַהְּב ייַתְיּבתֶא ּוללְַל ישְְקמְּב " תוָהְ רֶׁשְב ילרעו

 אָלְי :ֶכיִתובְּתָּכ לֶא' יִתיִּבדתֶא רֿפו םֶדו בל ַמְחל
 יִשְְּקְמְּב "יֶּתְרְמְשִמ יִרְמְשְל" "ןּומיִשְּתִ יישדק תֶרָמְׁשִמ םָּתְרַמְש
 רָשּב לרע בל לרע רכבל הָוהְי ינדא ֹרמָאז הָכפ ס  םֶכָ
 יב :לֵָרְׂשִ "נב ָךֹותְּב רֶׁשֲא רֶכָנ בייל יׁשְקמלא אֹובְי אל
 יֶרֲחַא ילעמ עת רשאי לֵאָרׂשִי תועְתּב יֵלְעַמ ּוקֲחְר רשא םָיולַה םִא
 יא יתד יםיִתְרַשִמ ישְְקַמְב ויָהְו יז :םנוע ואְשִנְ םהיִלּולּ
 -תֶאְו הָלֹועֲהתֶא ּוטֲחָׁשִי הָּמַה יתיבַהיתֶא םיִתְרָשִמְו תָיַּבַה ירעש

 םָתֹא יּוָתְרָשְו רֶׁשֲא ןעני* :םֶתְָשָ היפ ּוָדְמַעי הָּמַהְו םֶעָל הבנה

 25 1? וׂשֲעַי | 268% 68*%9 ּורְפְכְו | ל א ודי 66! 69) 0 ויָדָי; 126 65 םָהיֵדְ
 ,cf27 | 7 3-3 dlc 6 | 5 416 6 || Cp 44, 2 prb add | 3 46 Dior קזק דא |

 5 41 6 60S | 5 0 לָכָאָל | 5 6( 4079 | 4 *1 לע | ל-5 6 " 'ב; 516 3 תיִּבַה |
 61 6 mlt MSS 6 לע | 5 * prb add | ל 1? 6 6 'ל(לֶאְ)דלע || << 8% 1 6 8 תיַּבַה |
 4 ָס ויָתֹרּוּת | << 4טפ | 6 6(=) יִרָמַהדתיִּב 47 | 7 * 6 'ַהְל | ל 41 6 6 |
 51 0 30 'ָּתַו (6% גב ּורְבְעִתַו (Bracteristis | 16 9 לָכְּב | 8 ** >6(%) |

 * 1 (קזקפ) םּומ-- || << 6 תָרָמְׁשִמ רמָשל | $1 6 6 ןֵכָל et rsp ing | ף * 6 3;
 8 לכ | ל 6 תיִּב | זס == >668) | זז *1 ? 64 69) םירמש ve םירעוש ₪( ל
 ל ? >8, ?ft dl (dittogr = שדקמ) || *16 6 לע | 4-4 3 | < 6 םעֶה יֵנְפְל |

 12 *1 (6( 63( רש.
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 -לָּכ תֶאְו וָתֹרּוצ"לָכְו יויֲאָבֹומּו ויִאָצֹומּו ותָנּוכְתּו תִיַּבַה 'תֶרּוצ
 ּורָמְׁשִיְו םֶהיִגיִעְל בֶתְכּו םָתֹוא עדוה ֹוָתֹרֹוְּת"לָכְו יֹוָתֹרּוצ"לְכְו ויִתְקֶח
 יתרות תאזיי :םָתֹוא ּושָעְו ויָתְלְח- לּכ- תֶאְו ֹוָתָרּוצ"לָּכ"תֶא
 תאזייהָנַה םיִשְדְק ׁשֶדָק ביִבָסֹו ביֵבס וליל רֶהָה ׁשאָר"לע תִיָּבַה
 חַפָטְו הָּמַא 'הָמַא יתולאב ַָבְזִמַה תיּמ יהָלֲאו :יתִיָּבַה תַרֹוּת
 יִדָחֶאָה תֶרָז ביִבָס הָתַפְׂש-ילֲא 'ּהָלּובְנּו בַחֹרזהָּמַאְו יהָמַאָה יקחו
 םִיַּתְׁש הָנּוּתַחַּתַה הָרְזעֶה-רע ץֶרָאָה קיחַמּו"+ :ִתּבְזִמַה בג הז
 עֶּבְרַא הָלוּגַה הָרְזעֶה-רַע הָנטְקַה הָרָזעַהְמּו תָחֶא הַּמַא בַחְרְו תומא
 הֶלָעַמְלּו יליִאְרַאָהַמּו תֹוּמַא עֶּבְרַא ילֵאְרַהַהְוי :"הָמאָה בֵהָרְו תומא

 הָרָשָע םיִּתְשּב ךֶרא ּהָרָשָע םיִתְש יליִארֶאָהְוי* :'עְְּרַא תְּרקה
 ר הָרָשָע עֶּבְרא יהָרְועֶהְוול :ויָעבְר תעּברַא 'לֶא עובָר בחר
 :התּוא ביִבְס .לּובְנַהְו ָהיִעְבְר תַעְבְרַא 'לֶא יבחר ּהַרְׂשע עבְרַאְּב
 :םיִדָק =תֹונּפ ףהתלעמּו ביִּבָס הַמַא ּהָליקיִחַהְ הָּמַאָה יִצֲח
 הֵּבְִמַה תֹוָּקִח הלא הוהְי יִנֹדַא רֵמָא הָּכ םָדֲאְןְּב יֵלֲא רמאנ
 -לֶא הָּתַתָנְופ :םּד .וילע קרלו הלוע ללֶע תֹוָלעֵהְל ֹוְתֹוׂשֲעַה םיְּב
 הָוהְי ינדא םֶאְנ לא םיברקה קודצ ערָּזמ םַה רֶׁשֲא סולה םיִנָהְַה

 עּבְרַא- לע יהָּתַתְנְו ומְּדִמ יִּתְחקְלְוִ :תאָּטַחְל רֶקְבְְְּב רפ יִנְתְרָשל

 ווא "ִתאטחְו ביִבְס לבגַה"ילָאו הרעה תָּנִּפ לבְרַא"לאְו ויתר
 ץּוֶחִמ תיבה דָקֶפְמְּב "ופְרָשּו תאָטחה רָּפַה תֶא יִתְחְקלְויי :ּוהְּתְרַפְכְו
 ּואָטַחְו תאטחל םיִמָּת םינע-ריעׂש ביִכְקַּת יִנָשַה טיבו :שדקמל
 -ןֶּב רַפ בירק אָטַחַמ התוכי :רֵּפַּב ּואָטַח רֶׁשֲאַּכ ַחָּבְזִמַהדתֶא

 וכיִָשַהְו הוה יגפל יםָמְבְרְקַהְויי :םיִמָת אָצַהְדִמ ליאו יָת רק
 םיִמָי תַעְבַש5 :הוהיל הָלֹע םֶתּוא .לָעָהְו חלָמ םֶהיִלְע 'םיִנֲהְכַה

aleזז *1? ָּתְרַצְו | < 4 ? 6 609 | %1 'אּובִמּו | < כזס 1 6 8 ותְרּוצ |  
AAR (AOSס ויָמרּות | 12 * ?; 6 68 | *  = | (ותְרגצ nonn MSS 6 )1 K 

 הָּמַה, pro 1 | 55 6/6 6603 | ד3 * 3 'א | * 1 6 68 הָמֵאָּב | 5 616 6 |[ 6
 5 ip et ins 6 6 ה | < 1 'א | * 65 לּו-- | * 1 לע | * >63 ( תַחַא) | 6
 ּהָבְג | 14 == 1 'ה 'חמ (קיח >5); קזקפ c( 6) קיַחַה שארַמ || * 1 6 68 ַא | 51
 6 680( לָאיִרָאָהְו | ? 16 Ms לֵאיִר- | == 1 צ₪ 'א רק צ6 6 6 'קַה
 הָּמַא | 16 * 0 6115 | ל 16 6 לע | ד = is קזל הֶלּודְגַה | * :מ5 קזמ תעַּבְרַא-לע
 בַחֹר הרשע שָשְּב ךֶרא הרשע שַש הָּנטְקַה הָרֶועָהְו היער | <1 לע | 6+-הֶל|

Vrs nbs || 18 * 41 6 6||13( ּהָתָפְׂשִלע | 1 וית - | + 1 6  prb crrp; 1 ? (cf > 
 זס 1'ברקה cf 40,46 | 20 * 6 3 קטז || * סז לֶא | = 1 6 63 ַָּבְּמַה תונרק |
 16 6 לע | < prb dl 6 65 )( || 21 * cf 20° | " 1 ּוהּופְרְשּו 63 | 22 6 וחקי
 81 | 23 * 1? םֶתולָבְכּו || * 6 6! 20* | 24 * 1 ? םּובְרְקַהְו (6 םֶּת--) | * 4,



 818 לאקזחי 43,11—42,15

 ייֵמיִנְּפַה תֶיַּבַה יתּוּדָמדתֶא הָלָכְוי :םעָל רֶׁשֲאלֶאּוֵבְָקו

 :יִביִבְס ו'ביִבָס וָדְדְמּו" םיִדּקַה רָב ויִנָּפ רשא רעשה ר יִנאיִצוהְו
 הָּבִמַה הָנָקִּב 'םיִגָק "תוקא-שמח יהָדּמַה הָנָקִּבי םיִדָּקַה ַחּוָר רֶדָמי<
 :ביִבָסי הָּדַּמַה הָנָקִּב 'םיִגָק תֹוָאמ-ִשַמֲח ןֹוָפָצַה חּוְר "דָרָמיז :ביִבָס"
 בֶבָסייפ :הָדִמַה הָנקִּב 'םיִנָק תואַמשַמֲח "דָדְמ םוְרְּדַה ַחּוָר 'תָאיי
 עֵּבְרַאְל*פ :הָּדִמַה הָנָקִּב יםיִנָק תֹוֲאַמ-ׁשַמֲח "דֶדָמ םָיַה ַחּוָר"לֲא
 שמח בֵחֹרְו תֹואַמ שמח ְּךֶרֵא ביִבְסוביִבְס ול 'הַמוָח יֶדְמ תוחור
 רעְׁשַה-לָא נבל . 43 :להָל שֶדְקַה זי לילְבַהְל תֹוָאמ

 הַאְרַמכו' :ְדבָּכִמ הָריִאַה ץראהו םיּבר ws לק ולו ידה
 ריִעָהתֶא תחְשְל יב יִתיִאְר"רְשַא הֵאְרַמַּכ יֵתיִאָר רֶׁשֲא הָאְרַמַה
 דֹוָבָכּוצ :יִנּפ-לָא לַּפָאְו רֶבָּ רֵהְנ"ילֲא יִתיִאָר רֶׁשֲא 'הֶאְרַמַּכ תואְרַמּו"
 יִנָאָשִּתַו * :םיִדָּקַה ְּךֵרָּד ויֵנּפ רֶׁשֲא רעש ְּךֶרָב תִיְּבַה-לֲא אָּב הָוהְ
 :תייָּבַה הָוהְי"דֹובְכ אֵלָמ הָּגַהְו יֵמיֵנְּפַה רַצָחֲה" לא יִנֲאָבּתַו חּור
 ולא רַמאיַול :ילְצא דַמע הָיָה שיאו תִיְּבַהַמ לא רֵּבַּרִמ עֶמְׁשֶאָ

 שא" רש לגב תֹופּכ םוקְמ"תֶאְו יֵאְסִּכ םוקְמ"תֶא םֶדְָ
 םֵׁש לֶאְרָשְיְתיּב דע ּוטְּמַטְי אָלְו םֶלועָל לָאָרְׂשִוד "נְּב ךוְתְּב 'םש
 םתְתּב :יםֶתּומָּב םָהיֵכְלִמ יִרְנַפְבּו םֶתּונְּב םֶהיִכְלַמּו הָּמַה יִשְרָק
 ּואְמַטְו םָהיֵניֵּו יִניּב ריָּתַהְו יִתְּזִמ לָצֲא םֶתזּוזְמּו יִפְסתֶא םֶּפַס
 הָּתַעַי :יִַּאְּב םָתֹא לכַאְו ּושָע רֶׁשֲא םֶתּובַעוְתְּב יִׁשְרְק םש-תֶא
 :םָלֹּועְל םֶכֹותְב יּתְנַכְׁשְו יִּנָמִמ םֶהיִכְלַמ יִרְגַפּו םֶתּונְזתֶא ּוקְחַרִי

 ּומְלָכִיְ תִיַּבַהדתֶא ָאְרָשידתיִבתֶא דָגַה םֶדָאְְב יהָּתַאפ סם
 ּושָעְרָשַא לָּכִמ יּומְלְכָנ"ֶאְוייי :יתיִנְכּת-תֶא ּודְדמּו 'םהיתונועמ

 15 * 1 ft 6 82)6( תִּצִמ | * קזפ 1 6 6 הָמיִנְּפִמ | == 1? תיִּבַה תֹוחְר דֵדָמּו
nonn || 5-5 al 6 6 63( | * 0 MSS Edd6[ 6 | 16 6 - ץט  cf 6 | %1 frt+]y37 

 תואָמ, ins תומָא | < 81 6 6 | %%1 6 6 'מּו בֶבְסְו frp 01 6 6 | ל טו
 sed 18 6 6 trsp post 19 | 18 * prb dl, sed 6 | < 41 6 6 | צָפ ** ] דַדָמּו ָסו

 sed cf 6 |? prb dl, sed 61 6 || 5 dl 6 6 | 20 *1 ? (cf 6( דנָיְנְבְל תַחַא הֶּרִמ
 cf 15 | ל 16 68 n| | Cp43,1dlc 650 | 3°°>SU;lc 6 sol הָאְרַמַהְו |

ft DI), sed cf6 | ‘d]הוהי אבֶּב | << 1  vel )prps)6 9 ואֹבְּב MSSל ] 6  

 לע < 6 | 5 1 תיִמ-- | 6 1 6 טופיֵאָהְו | 7 * 6+ תיִאְרַה | * 1? 6 הָו | == םש
prb dl (dittogr vb sq?); 0₪ 5יִמש ןָּכָשַא | % 6 תיִּב | <  (cf 6) DW8; 1? < 

add | “106 'מְּב; 6 םֶכֹותְּב | 9 16 6 'ִעָו | זס * 1 6 28155 684 'אְו | ל  
 6 6 ca 20MSS) 'בת) וhיִנָכָתְו (קקפ ֹותָּדִמ) ּוהָאְרִמְו | זז *= ₪ 1 6 6 ָכַי םָהְו
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 ידָנְירְׁשַאג* הָרֶזִגַה דֶגָנ 'רָשַא הָּכְשִלַהלֶא' ינאי ןֹפְצַה 'ִִרַד
 ןופְצַה חַתּפי יהָאַּמַה תֹוָמַא "א ייִגְפ-לֶא* :ןוִפְצַה-לֶא' 'ןנְּבַה
 דָגְְו יֵמיִנְּפַה רַצְחְל רֶׁשֲא םיִרָשָעָה דֶגָנכ :תֹומַא םיִׁשִמֲח בֵחְרָהְ
 נפלו :'םיׁשָלָׁשּב קיּתַא"ינְפ-לָא קיִתַא" הָנּוציִחַה רַצָחָל רֶׁשֲא הָפְְר
 'תָחַא הָּמַא רי יתיִמיִנָּפַהדלֶא בחר תֹוָמַא רֶׂשֲע ךלַהמ תֹוכשְלַה
 םיִקיִּתַא 'ּולְכוייִכ תוְרְצְק תֶניִלָעָה תֹוכְׁשְלַהְ :ןֹופְצַל םָהיֵחְתפּו
 ןיִאְו הָּנַה תֹוׁשָלְׁשְמ יִּב< :ןוְָּב תֹונֹוכיִּתַהַמּו תונתֶחִּתַהְמ' הָּנַהִמ
 תֹונכיִּתַהַמּו תוְנּתְחַּתַהִמ לַצֲאָג ןְ"לע יִתֹורְצַחַה יִדּומַעְּכ םידּומע ןֶהָל
 הָנֹוצְחַה רֶצְחָה דרב תוכָשָלַה תַּמָעְל ץוחלירָשא רֵדָנְז :יץֶרָאָהְמ
 רֶצְחל רשא תֹוכְָׁלַה ראי :הָּמַא םיִׁשָמֲח וָּכְרֶא תכָשְלַה ינְפ"לַא
 ַהתַחָּתִמּו'פ :הָּמַא הָאַמ לָביֵהְה יגֶּפיַע הָנַהי הָמֲא םיִׁשֲמֲח הָנֹוצָחַה
 :הָנֹצְחַה רֶצְחַהְמ הָּנַהל ֹוֵאבְּב םיִדָקַהְמ "אובמה הָלֶאָה יתֹוכָׁשל
 ןנְּבַה יִנּפ"'לָאו הָרזַּה ינְפילֶא 'םיִדְפה ר ירַצָחָה רֶרָגובֲתָרְביי>
 ןופעה ּךֵרָב רֶׁשֲא תֹוָׁשְלַה יהָאְרמּכ םֶהיֵגְפִל יךָרָויי :תָֹכָשְל
 יֵחְתַפָכּו* :ףןֲהיֵחְתפְכּו ןָהיִטְּפָשַמְכּו ןֵהיֵאָצומ ילכו ךָּבְֲר כ ןּבְרָאְּ
 תַרָדְגַה יֵנְִּּב רד ְךרָד שאָרְּב חַתָּפ' יםורַה רי ירָׁשֲא תוכָשְלה*
 יתֹוכשְל ןֹופָצַה תוכָשְל יֵלֲא רָמאַיִ < :ןָאֹובְּב םיִדָקַה רד הָניִנַה
 לְכאָי רֶׁשֲא ׁשֶדֹקַה תכָשְוהָּנַה הרה ינָּפילָא רֶׁשֲא םורָדַ
 ישדק וחיי םָש םיִׁשְִָה ישדְק הָנהיְל 'םיבורקירָשַא םיִנֲהְכַה םש
 םָאְבְּבי< :שֶדְק םוָקְמַה יִכ םֶשֶאָהְו תאָּטַחַהְו הָחְנִמַהְו םיִׁשְדָקַה
 וחגי םָׁשְי הָנּוציִחַה רַעָחָה"לֶא שָדְקַהְמ ּומְצַיְדיאלְו םיִנֲהְכַה
 םיִלֲחֲא םיָדָנְּב ׁשְבָלְי 'הָנַה ׁשֵדְקִיִּכ הב ּוְִרָׁשִירַׁשִא םֶהיֵדְנִב
 I 4 6(+6) רעש, ;frt ins || id Vrs 12 יִנָאְרִיַנ | 1 קזמ 6 6 תוכָשֶל הָּגַהְ
 הֵרָׂשֲע (+ 6*) שַמָח | 2 קזט 1 6 63 דֶנָנְו | * dub |  crrp 2; 'פ-לא >8(6)
 1 ? הּפָמ הָּלֵאְו הֹּפִמ הֶלַא | 2 * קזקפ'אה || ל 1 'מ | =<? ₪ 904 | 3 * 1 תימ--|
 5 dub (6 םיִשְלָשְמ) | 4 ** 46 63 | ל 16 63 הָאַמ תומא ְּךְראְו | 6

cf6 | ** <5 | 6°1c6ּולָצָאי  prps13 ןֶה-- | 5 * גסא[55 0 'כאי; MSS 
 תּוגוציִמַה | * >3; 3400? | 7 1 לע || 8 = 1 קמ 6 6 לפה ןָהיִנָפלע הָּנַהְו |

et con;9 *= 9 'ָלַה תַחַּתִמּו | * 1 א אובמה | זס =| וז ןצְתַה רֶדְנַה שארְּב  
(cf 4o,24) | Plc('גו ףרד) הָמְדק יִנַכְלויַ  ? c g; deinceps prb exc alig; ins 

 6 םֹורָּדַה; ת 61 ז) ? הֵּנֲהְו | <1 לע | 1לעו | גז * 6 לֶהַמה 1 | *6
(cf 4) ||לכְבּ | < 1'ְתְפּו  dlc6תֹוּדָמְּכ ; 1 ₪ 'ִמָּכ ןֶהָאְרִמּו | = 1 6 6 ןבחרְכּו |  

lִל ' “cp | 13° le Vrsָּל 66 4 | ' dl | °° prb add || = prps12 * >6,  

 b 1 לע | 1 'בֵרְק cf 40,46 || 14 cf 44,19 | * 632 אל || לל 6 | 515 5
 Vrs םהב }| 12? 6 86 cf 6 הָּמַה | < 0 Vs ּושְבָלְו cf 44,19; K וׁשְּבְלי
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 האמ םיִרָקל יהָרֶזּגַהְו תִיּבַה יֵנְּפ בחרו < :הָמַא הָאַמ ּךְרֶא ָהיתּוריִקְנ
 יִהיִרֲחָא-לע רֶׁשֲא הרְּנַה יּנְפדילֲא ןְנְּבַה- ףרֶא דָדָמּו5 :הָמִא
 יִמיִנָּפַהי לֶכיִהְהְו הָּמַא האמ ֹוּפַמּו ָּפַמ 'אָהיִקְוָּתַאְו
 ביִבָס וםיִקיִתַָהְו תומָטַאָה םינולחהו" יטיֵפסַה 6 :רַצָחֶה יַמְלֲאָו
 *תונּולַחֲה-רע יץֶרָאָהְו ביִבָס וביִבָס ץע 'ףיִתָש ףַּסַה דָגְנ יםָּתְשְלָשְל
 'ץּוחְלְו יִמיִנָּפַה תִיַּבַה-רַעְו חַתָּפַה לעַמ-לַע ל :תוְסְכְמ' יתֹונֹלַחַהְ
 ייׂשעְר :תודמ* 'ןוציחבו יִמיִנּפַּב' ביָבָס וביִבְס ריִּקַה- לּכ-ילֲאְו

 יבָתְרופ :בּוְּכל םיִנָּפ םיִגׁשּו ברל בוָרְכְיִב הָרמְתְו םיָרֹמָתָו םיִבּורְּ
 "לָּכילָא יּוָשָע וָפִמ הָרֹמַּתַה"לֶא ריִפכ"יִפּו ופָמ הָרֹמְּתַה-לֶא םֶדָא
 םיִרֹמִּתַהְו םיִבּורְּכַה יחַתָּפַה לעַמ-דע' ץֶרָאָהמ* :ביִבָס וביִבְס תיַּבַה
 הֵאְרַּמַה שֶדקַה יינפּו "הָעְבְר תוּזְמ לָכיַהַה לָכיִהַה ריו םיּושע
 תומא םִיּתְש ו ּכְרֲאְו יֵתבג תומא שלש ץע 'ַחּבְזִמַה< :הָאְרּמַּכ
 רֶׁשֲא ןְמלׁשַה הָז ולא רָּבְדיַו ץע ויָתריקְו ּכְרָאְו ול ּויָתועְצְקִמּ
 תוָתְלִּ םיתְשּו :ׁשֶרקלְו לָביַהְל תֹותָלְּ םִיּתׁשו :הָוהְי יֵגפַל
 תֹותָלְ יִּתְׁשּוז 'תָא תל םיִּתְש תות תּוּבַסּומ יםיִתָש יתֹותְלְל
 םיִרֹמְתְו םיִבּורָּ ילָכיַהַה תֹוָתלּד"לֲאי היא יהיושעו5 :יתָרֲחַאָ
 םיֶנֹולֲחְ"ײ :ץוחהמ \םֶלּואָה הָנָפילֶא יץע בַעְוי ת תורי םיושע רֶׁשֲאַּכ
 תִיַּבַה תועְלְַ םֶלּואָה תֹופְתַּלֲא ופַמּו וָּפַמ םיִרמְתְ יתֹוָמְטַא
 ירדה להְנוציִחַה רצָחַהְלֶא ייָנָאיִצְויוי 2 :יִיִבְעָהְ
 14 prps ins הֹּפָמ הפמ / 4 לע | ד ָהיְרחַא cf >( vel )cf( 6( יֵרֹחַא

dittogr (---אהק mltהיק-  [Hill]םסתמ 4 ) אֹּוהַה ןְנְּבַה | * 0 אָהיִקיִּתַאְו 

 (= הירוחא et )© c cfזrק? || +4 6טפ cf 6; קזקs םיִנּופְס ) ןוציִתַה ּוּלֲאְו 'פהו |
 16 == dub; 1? )cf 6( של n velִיַּבִמ"לָא?) 'בָּסִמ (5 (?Srogatcere תֹורָאַמ 'ִטָא ֵלַחו

cf IR 6; 15; 206( יֵפֲחִמ תורקה (?) תיַּבִמּו  (sed cf 18 6,4) | b-b crrp; 12 (cf 
cf 18 6,15|6,15 6] < ?; 1? ןופָסַה  cf :R35 | = 1 קזמ 'אָהַמ שו ? עקרקַהַמ  

 < prb dl (dittogr?) | Ff dub; 1? (cf 3( לע cf Ex 26,36s) הָּכְסִמּו?) הָסָכָמּ
 (?ןּוציִחַהְו 'ּפַה יֵּבַה חַתַפ הלעמ) | ד * 1 לעו 6 6 | ל ? (קצ'חבו קrקפ

sed cf 19 | 19 ** <65 1 )?Q™רniיD(י6 )לָכיַהְבּו) || = 1 םיושע; 6 ד6זגטק 

 sol לע | 20 == קז 'פה cod Muga תִַּבַה;א 1 6 6 )תיבה 'ס?) ןּופְסַה () דעו |
1R 6,33 | 211)פ-ל זק; 1? תֹעְבְר תוּוזָמ לָכיַהַה חַתָפְלּ תִיַּבַה ריקָקְלְנַב  

 6) ינּפ"לע | *-ל 1 6 6 חַּבְִמ הֵאְרַמְּכ 'מ | 22 V *1cצֹוהְבָג | ל 85 6 6 וֲּחר
 תֹוּטַא םִיּתִש | < 6 תו- | 1 6 6 ּונְרַאְו יאו ּויָנְדַאַו | 23 >6; קזס 41 | 24 * 6
 שדקל, 16? IR( prb 1 | * ins prb 6,34) תֹועְלִצ | < 1 ךַל | +1 'אָה 'דל | <<

a44 | = rrp? sed cf IR 6,35ַחֵאָ ל םִיַתְׁשּו | 25 *1 םַָ-- || ל 1 'יִלָע | =  
 (םיִצָצ יִרֲמְפ) | <1לע | 1? au | 26 == קזמ צק, 1 501 םיִבּורְכּו | ל 1 לע |

frt sic 1 61 © |42, 1 * 5(6ל) יִנָאיִבִיַו  crrp?)| 46 etuywuéva cf 25%% || Cp > 
 ל 1c 6 תיִמיִנְּפַה || < >3; 6 (תַמְדְק) הָמְדְק.
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 :ילָהֲאָה בַחִָי הֵּפַמ"בַחְר תומַא-ׁשַשְו ֹוּפִמ בַחָר תומָא"שָש םיִליִאָה
 שָמָחְו ֹופִמ תומא ׁשֵַמָח חַתֶּפַה תוָפְתַכְו תומַא רָשָע הֵתָּפַה בחְרְו

 יאָבּוג :הָּמַא םיִרָשָע בָחְלְו הָמִא םֶעְּבְרַא ּוכְרֶא דָמָיַו ֹוָכִמ תֹומַא
 יבֲחָלְו תומא שש 'תַתָּפַהְו תוָמַא םִיְּתְש חַתָּפַה-ליִא דָמָיַנ הָמיִנָפִל
 םיִרָשָע בֵחָרְו הָּמִא םיִרָשָע ּוכְרָא-תֶא דָמְיו+ :'תֹומַא עבָש חַתָּפַה
 דָמ5ְַ | :םיִׁשְרְקַה שרק הֶז ילֶא רֶמאּיַו לָביֵהָה פדא הָּמַא
 יביִבָס וביִבָס תומא עַּבְרַא יִֹעְלַצַה בַחָרְו תֹוָמַא שש תִיַּבַה ריק
 םיִמָעָּפ "'םיִשלָשּו שולָש* עֶלַצילֶא עֶלַצ תועָלִצַהְו5 :'ביִבָס תָיָּבְל
 יםיִזּוחַא תויהל ביָבָס וביִבָס תוָעְלִצַל 'תִיּבַל"רַׁשַא ריִקִּב יתואְבֹ
 הָלֶעַמְ הָלְעַמְל יֹּהָבְסנְו "הָבָחְרְוז :תִיָּנַה ריָקְּב םיזּוחַא ויהְידאלְו
 -לַע תיל ג ביִבָס ו ביִבָס הָלְעַמְל הָלְַמְל יתִיַּב"בסּומ יִּכ :תועְלֶמל

 הנוי הָֹולעַה*לע הלעְיי הגות ןכו יהָלֲעַמְל תּבל"בחְ ּ
 הנקה ול תֹועָלְצַה יתיִחְסיִמ ביָבָסוביִבְס 'הַבָּג תבל ייִתיִאְרול
 שמח 'ץּוחַהְדלֶא" 'עָלְפלְרָשַא ריקה יבָחְרי :יהָליִצַא תומא שש
 בֵחָר תֹוכְׁשְלַה ןיִבּוייי :'תיָּבְל רֶׁשֲא' יתועָלָצ תיִבי חָנְמ "רשאו תֹוָמַא
 חַתּפ חָּנֶמל יִעְלַצַה *חַתַפּויי :ביִבָ וביִבָס תובל ביִנָס הָמִא םיִרָשָע
 ׁשֶמֲח חֶּנֶמַה יםוקְ בחו םורדל דָחֶא חַתַפּו ופה ּךְרּד דָחֶא
 םיַהְְרּד 'תֶאַּפ הָרְנַה יֵבְפיִלֲא ר רש ןנְּבַהוַ> :*ביִבָס וביָבָסי תֹומַא

 כְרְֶו ביָבָסוביִבָס בֵחָר תֹומַא-שַמָח ןינְּבַה ריו המ םיעְבָש בחר
 הָיְנְּבַהְו הָרְַּהְו הָמַא האמ ךְרֶא תיּבַהתֶא דֶדְמּויי :הָּמַא םיִעָשִּת

Cp qr, r= 01 6 6 | 2(4) 61 40,215 | 3 51 ;קזל אביו 6+ vb nonn | 1 ft 

  | 1'ִּפַה בַחֹרְו | < 1 6 6 תופְתָכְו | % מפ 6 6 הּפָמ תומא עַבָשְ הֹּפִמ | 41? לע

prb תִיַּבַל (?עּגציח 6 18 6,5| ל <6; 1 6 3 | <6 )9%0 dl? 5606 6) 10 | 6 

 | :( cf 18 6,6) nipשלש םישלש || < 1 6 6 (סוסטזמטס  | bb [ 66 86לע 6
  * 1? 6ץּוחַהְהלֶא ריב 6 +9 6 6 | ל ?  | > exc prb aliq; ins'ִּבָמ ₪ 6 ?41
3 (dittogr?); prps (cf 62) )ובחרו | * 1 ₪ הס (al (ףסונו vel (cf) ּופְסנְו 

(al DY) | © prps (cf 8( צה' | 4 1 prb 6 6 ריקַהְמ ףָסּומְּכ || >> crrp? (ca 

4oMSS Edd 06תיָּבַה) 6 6ח diarAarivnra avweev cf 380 | 71 6 68 ji | 

  cfהָנֹויְלֲעָה-לע הָנֹוכיִּתַה ןַמּו הָנּוכיִּתַההלע  םיִלּולְב +) ּולֲעָ )6 61 8 8-81
1R68 || 8 * crrp; prps NI 6 6; al Ja), ₪ sic 1 || * prps הג ] כ 

 |  | 5 2; <8 (1? ut 4o,5ba)תַּרָמ  MSS Edd Non; 0'ָסִיִמ || % זה!  Kתודסומ

g*lc GY ירו |? prps עוציל frt 1 | => 6 ?ָהָמ' || % prb dl (dittogr?); 1 ִמּו' | 

  prb trsp post 11; [ prדס  | vsץּוציַה לָצָאַמ 6 'צ ןיִּב | ** 3 תומא שָמָח ? ] <<
 )? | = pb 16 3 )6עוציה  prbשלה 'בו: הָרנַהו | זז *16 6 יִחְתַפּפ | ל1

  2לָע || * 41? ₪ 6 | 13 1ןי--  | 9 ft al [ >> <8, prb 61 | 12 *1ןופצל
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 :'וֶלַעְמ תֹולֲעִמ הָנֹמׁשּו וָּפַמּו וָפַמ יוַיִא-לֶא םיִרֹמְתָו הָנוציִחַה
 בוי :הָלֹעֶה-תֶא ּוחיָרְי םָׁש םיִרָעָשַה םיִליִאְּב ּהָתְתַפּו הָּבְשְלְוי*
 'םֶהיִלַא טוָחשל יהּפִמ תונֲחלְׁ םִיָנְׁשּו ֹוּפִמ תּונָחלְׁש םִינְׁש רַעָשַה
 'חַתַפְל יהלועל הָצּוחְמ ףַתַּכַה לארס :םֵׁשֲאָהְו תאַטַחַהְו הָלֹעֲהי
 םֶלֶאְל רֵׁשֲא תֶרֶתַאָה ףֵתָּכַה-לֶאָ תונְחְלְש םינש הָנּוְצַה רעָשה
 יתנָתְלֶש הָעְּבְרַאְו הֹפִמ יתֹונָחָלְׁש הָעְּבְראיי :תֹנֲחְלְׁש םִיָנָש רעשה
 הָעְבְרַאְו :יוטחשי יםָהיִלַא יתּונָתְלְׁש הָנֹומְׁש ירעָשַה התל הָּפִמ
 הַּמַא במו ֹיִצֲהְו 'תַחא הָמַא ךֶרא תיִזָנ ינְבַא יהלועל תונָחְלְש"

 ָמֲחְׁשִי רֶׁשֲא םילכהתֶא לחייו ייל תַחָא הא בנו יצהָו תחא
 יתִיַּבַּב םיִנָכּומ דָחֶא' חַפָט 'םיּתַפָשָהְו3 :חַבָּנַהְו יסָּב הָלֹּועָהתֶא

 הָצּוחַמּו+ :ןברְקַה רׂשְּבי יתוְנָחְלָשַה -לֶאְו ביִבָס ו ביִבָס
 רַעָש ףָתְּכלֶא ירֶׁשֲא יִמיִנָּפַה רַצָחְּב יםירש תּוְכָשְל ייִיִנָּפַה ירַעָשל

 ב יִנָּפ 'םילָקַה רעש תא ידָתֶא ורדה ה 'םֶהיִנְפּו ןופָעה
 םיִנְָּכל םּורְדה ףֶרֶה ַהיִּנָּפ רשא הָּכְׁשִלַה הָז כא רָב :ןְפָצַה
 םיִנָהְכל ןופְצה ְּךרַד ָהיִנָּפ רֶׁשֲא הָּכְׁשְלַהְוé :תיִבַה תֶרְמְשִמ יִרְמָש
 הָוהְיְלֶא יֶנליִנְּבִמ םיִבְרְקה קולָצייִגְב הָּמַה ָבְִמַה תֶרָמָשִמ יִרְמְש
 הָמַא הֶאְמ בחְרְו הָמַא הֵאַמוְּךְרָא רַצְחֶה-תֶא דָמיַו :ֹותְרָׁשְל
 דַמּיַו תּיְּבַה םלא"לֶא יָנָאְבִיַו 5 :תִיָבַה ינְפְל ָּבְַמַהְו תעַּבְרִמ
 שלש ירָעָשַה בַחְרְו הָּפַמ תוָמַא ׁשֵמֲחְו הֹּפִמ תומא שַמָח יםָלֲא לא
 בַחֹרְו הָמַא םיִרָשָע םֶלֶאַה ירא :וָּפַמ תומא שלָשו וּפָמ תומא
 םיליִאָה"ילֲא ז םיִדָּמַעְו וילֲא ּולַעְי ירֶׁשֲא תולעמבּי הָּמַא הָרְׂשֲע 'יֵתְׁשִע
 -תֶא רֶמָיו לֵביֵהֲה-לֶא יִנָאיבני 41 :הָפִמ דָחֶאְו הֵּפִמ דָחֶא

 ד4ד-

 37 * 34*-* | 38 טל (6 םֶליִאְּב 65 רַעׁשַה; 'גו םש >6); 1? הָמיִנּפְל ביו
 םיִרָּקַה רעַשדלָא יִנָאיִּביַו 66[ 413); (הלעה-תא ג49) | 39 ** >6; 1 ₪ ( 7% |

prb dl |םֶלָאְל | ל  )$ j= <6 660, ada? | 40 * sim Vrs; prb 1 (cfפ ] לע  
GB); frt orig6 חבְוַה  °insc6 | %1'לע (69) | < °° || prb ada41°56 || ל-ל  

 י:הו הלועה-תא | 42 6+ מ תסמת; 1 4 | == הָלֵאָה 'שַה | * 6 06 | 1 לע
trsp 6 5 (cf 6) post TW‘; 6+ BW) | 43 ° 1 (cf Vrs)גי || * ' Vrs69( | %1 6 ( 

 םָתָפַׂשּו (ג2080 ₪ א ) | 1? תִיַּבַהַמ הָבְחְר דָחֶא; + 6 | 1 לעו |

 4 3. וחיני; גמ קול 6 6: בָרֹחַמּו רַמָּמִמ תוכל (aréyac) הָסְכָמ הָלֲעַמְלִמ |
 43/44 = 1 + 661 6) רַצָחָה"ִלֲא יֵנֲאיִביַו בָשיו 4 רעשל | 44 *1 תימ= (biפ) ₪
 ג 6 6 הֵגָהְו | ** 1 6 6 םִיַּתַׁש תֹוכָׁשְל | < 1 < 6 תַחַא | 51 6 6 ָהיֶנָפּו |
 6 6 תַחַאְו | '1 6 6 םורַּה | + ו ָהיִנְפּו | 47 6 = 43,173 | 48 **1 6 6 לא
 םֶלֶאָה | * exc (616) רעָשה תּופְתְכְו הָּמַא הרשע עֶּבְרַא | 4ָפ *16 6 'או | * 1 <

 6 יִּתְׁש | << 1 6 6 רַשַע מו %1 לע < 6.



40,22—37 EZECHIEL 813: 

 ףןּוׁשאָרָה רַעָשַה תֵּדַמְּכ "הָיָה יֹוֵמַלֲאְו ולֶאְו ופמ הָׁשלְׁשּו ֹוּפִמ הָשולש
 ַומַליִאְו יוָנולַחְו :הָמאָּב םיִרָשעְ שָמָח יבֲחֹרְו וּכְרֶא הָּמַא םיִשָמַח
 עַבָש תֹולעמְבּו םיִדָּקַה ר ויִנּפ רֶׁשֲא ירַעָשַה תַּדַמַּכי יומיָתְו
 ןּופְצל רעׁשַה דָגנ יִמיִנָּפַה רחל רעש :יםָהיֵנְפְל ומלא ובדולעי
 ּךְרב נבל :הָּמַא הֶאַמ רַעָש"לא רעשמ דָמָיַו *םיִדָקַלְ

 :הָלאָה תִרִמַּכ לא לא ידָָמּו םֹודה ירד רעש"הּגהו םורדה
 הָמִא םיִשָמְחי הָלֲאָה תנלַחְָּכ ביִבְסיביִכָס ָֹמְליִאְלּו וָל םיִנּולַחְו5
 וָמליִאְו יותולְע הָעְבְׁש תוָלַעְמּוי :יהָּמַא םיִרָשָעְו שמֶח בַחְֹו ְךֶרא
 רַצָחְל רַעָׁשְוז :ףָכיִאלֶא וָּפמ דָחֶאְו וּפִמ דָחֶא ול םיִרֹמֲתְו יָהיִנְפִל
 הָאמ 'םוְּדִַה רה ירעשה"לַא רעשמ דָמַו םוָרְַה יב יימיֵנְפַה
 "תֶא דָמָיַו םוִרְַּה רַעָשּב יֵמיִנְפַה רצָחִלָא ינֲאיִבו> | תומא
 הָלֲאָה תוִּמַּכ ָמְלַאְו "וָלֶאְו וָאָתְויפ :הָלֲאָה תודְמַּכ יםֹוחָּדַה רַעׁשַה
 םיִרְׂשֲ בַחרְו ךֶרא הָּמַא םיֵׁשַמֲחי ביִבָס וביָבְס ומלא ל תוגולַחו
 הָמא םיִרְׂשְעְו שמח ךְרא ביִבָס וביִבָס תֹומְלֲאְוי :יתומַא שַמָחְו
 רליִא-לָא םיִרֹמָתְו הָנֹוציחַה רָצָח-לֶא ומלא :תֹומַא שָמָח בחרו
 25 ןה רד יִמיִנָּפַה .רַצָחָהילֶא יָנָאיִביו 2 :לולעמ *הנומש " תולעמו"

 תֹיְּדּמַּכ ומלאְ ולֶאְ ואָתְו 3 :הָלֲאָה תֹוּדמַּכ רַעָשַהתֶא דָמָיַו יםיִדָּקַה

 בחו הָמֲא םיֶשֹמֲח ְךרֶא ביִבָסּוביִבְס וָמלֶאְלּ ול תונולְֲו הל
 יוָליִאדלֶא םיִרמְתְו הָנּוציַָה 'רַצָחל וָּמְלֶאְו :יהַּמַא םיִרָשָעְו שמח
 ןופצה רעָש-לֶא יִנֲאיִביו5 :ולעמ תולעמ הָנמׁשּו ֹוּפִמּו וָּפמ
 ביִבס וביִבְס 'ול תוגולַחְ ֵמְלֲאְו ולא את :הָלֶאָה תיּדמַּכ דַדָמּו
 רצח יולי : :"הַמַא םיִרְׂשְְו ׁשֵמֲח בַחֹרְו הָּמַא םיִׁשַמֲח ךרֲא'
 21 ל prb add (>ע) | 5 6 1% 6 016 .avar | 5 8 ּוּבְתְִ | 22 *0

id in vs61 6 218 | "%] רֶעָשַּכ 6 6 | 4ן6אזב  sedוי-- ]| ל 1 6 אע 1--,  
vid =508 || * 16 6 הָמיֵנְפַל | 23 * 1תיִמ- || * 1 'קל רַעַׁשַּכ 6 | 24 ><, 6  

 20 | ל prb exc vb nonn; 1 (c 6 et 20.2( 1בָחְרְו וּכְרֶא ותא דָמיַו + 255 |
 = 1ןיִליֵאְו ויָאָתְו cf 6 | 25 = rsp ? in 24 (ftlc 68 ּבְחָרו וּכְרָא; Kr 'רשעו
 'טַאְּב) | 26 = 86 1 c 30 = 22 (0 ויָתַולע) | 6 הָמיִנְפְל | 51 ויִליְנָאדלע
 cf 06 | 27 *1 תיִמ- | * 1 cf) 23( רעש דָנָנ 6[ * | < 1 6 ca 301155 66 'ש |
 6-4 >8; dl | 28 * 1 תיִמ-- || ל >6 ;fit dl 208155 6 'דה רעש | 29 = 6( 24"||
 8(; dl(b-b prb hic add | vs 30 nonn MSS 6 | 31 *1 'ָחָה (6) || ל 1 ויִלי) אלע |
 < prb 1 'עמ 'משו cf 34. 37 | $>6(&); 1 ft 6 ₪ ולעַמ | 32 1 קזפ (16)
 םידקה רעש ₪35 | 33 = 6186 29 | 34 *16 6 ָסָהְלֶא 31 | * 315 |

c 32 | 6 3-8 [ ₪ )(63 ut 24° ||35 סזפ | רעָשַהדתֶא דָמיַו  | sol)6 314; 65  
cf 29|1מֶלָאְלּו | =  (20. 33  in5 6 6 )cf(6 29. 33) הָלֵאָה תֹּדָמַּכ |  ins bזp5  

cf 34%37 16 6631. 34) ומְלָאְ | ל  
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 רעשה ףָסְו יתֹוּמַא 'שָמָח םיִמְּתַה ןיִבּו במר לָחֶא הָנְקְו ףרא דָחָא
 רַעָשַה םֶלֶא-תֶא דָמו* :דָחֶא הָנְק תיָּבְהְמ רעשה 'םלּוא לָצַאַמ
 %" < = לוליִאְו תומא הָנֹמְׁש רַעָשַה םֶלאדתֶא דָמַיופ :דָחֶא הָנָק תִיַּבַהַמ

 יםיִדָפַה ְּךֶרָד רעשה יִאְתְויי :יֹתִיָּבַהַמ רעָשה םֶלֶאְו" תֹומַא םיִּתְש

 םֶליֵאָל תחא הָּדמּו םָּתְשְלָשל תָחַא הָּדמ הפָמ הָׁשלׁשּו ּהפמ הָשלֶש
 רעשה ֶּרָא תֹוָמַא רֶׂשֲע רַעָשַהחַתָּפ בָחְרדתֶא דָמָיַו יי :ֹוִּמּו הָּפַמ
 יתָחַא-הָמַאְו תָחֶא הָמִא" תֹואָּתַה נפל לּובְנּוי> :תֹומַא הָרָשָע שולש
 -תֶא דָמיו ֹוּפַמ תומא ׁשֵשְו וּפָמ תּוָמַאשש אָּתַהְו יֵהָּפִמ לובי
 :חַתַּפ דנג חַתַּפ תֹומַא ׁשֵמֲחְו םיִרְׂשֲע בֵחֹר ֹוגנְל אָּתַה נמי רעָשה
 - שר- .. וביִבָס רעשה רַצָחֶה ליֵא-לָאְו הָמַא םיִשָש םיִליֵא-תֶא שעיו+י

 "יָמיִנְּפַה רעשה םֶלֲא ייְִפְלדלַעי 'ןותאיה רעָשה ייִגָּפ לַעְוי5 :ביִבָס
 הָמיִנָפְליהָמַהיִלֶא"לֶאְו םיְִּתַהילֶא תֹוָמָטֲא תֹוָנּולֲחְו :הָמַא םיִשָמַ
 הָמיֵנְפַל ביִבָסביִבְס תונולח'ו תומא ןֶכְו ביִבָסוביִבְס לעשל
 תוכָשְל הָּגַהְו הָנוציִחַה רַצחָהְלאיִנָאיִבְי יז  :יםיִרֹמְּת לוָאלֶאְ
 :הָפֶצְרֶהְיֶא תֹוָכָשְל םיִשלָש ביָבָס ו ביִבְס רַצָחְל יושע הָפְצְרו
 הָפְצְרֶה םיִרָעָשַה ּרַא תַמָעְל 'םירָעָשה ףֵתָּכ"לֶא יהָפְצְרֶהְוי
 יִרְצְחַה יֵנְפַל יהָנֹוּתָחַּתַה רַעָשַה יֵנְפְלַמ "בחר דָמָּיַו פ :יהָנּוּתְחַּתַה
 רֶׁשֲא ירעשהְוי ףֹפְצַהָו | 'םיִדָּקַה הָּמֲא הָאמ ץּוחמ יֶמיֵנְפַה
 וֶאְתְוייי :וְְּחָרו ּוָכרֶא 'דדְמ הָנּוציִחַה רַצָחָל ןוְצַה ּךֶרָד ֹוינָ
 7 516 6 ןיִּב לִיַאָהְו pas |? 6 שש; 1c 4 || = 5 6 6: יִנָשָה אָּפַהְו
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 םֶהַמ נפ רֶּתְסַאָו יבדּולעמ רֶׁשֲא לע לֵאָרְׂשִי-תיב ּולָּנ םָנֹועְב
 םֶהיֵעְׁשִפָכּו םֶתְאְמְמְּכ+ וםָלְּכ בֶרֲחב ולפיו םֶהיֵרָצ דֶיְּב םנְּתֶא
 הוהְי יָנֹדֲא ֹרַמָא הָּכ ןַכְליפ ם םֶהַמ יִנָּפ רֵּתְסַאְו םָּתֹא יִתיִשְט
 יִתְאָּנְקְו לַארְׂשִי תי יִּתְמַחְרְ בקע 'תיִבָשתֶא ביִשֶא הָּתַע
 ייבולעֶמ רֶׁשֲא םֶלְעְמדלָּכ-תֶאְו ימת ישנו :ישדק םׁשְל
 -ןמ םֶתוא יבְבוׁשבז :דירחמ ןיִאְו חַטָבְל םָתָמְרֲא-לע םּתְבׁשִב

 םֶיוּגַה יגיעל םב יתנו ימי תוָצְראַמ םָתא יֶתְצַּבְקְו םיפעָה
 םִיּּגַה-לֶא םֶתא ײָתֹולְנַהְּב םֶהיַהְלֶא הָוהְי יֵנֲא יִּכ ּועְדְיְוצ :"םיּבר
 ריִּתְסַאאָלְו :'םש םֶהָמ דֹוע ריִתֹוא-אלְו םֶתֲמְרֲא-לָא םיִּתְסַּנַכְוי
 ינדא םֶאְנ לַאָרְׁשִי .תיְּבדלע ' יִחּורדתֶא יִּתְכַפָש רֶׁשֲא םֵהֵמ יִנָּפ דוע
 פ :הֶוהַי

 רושָעַּב 'הָנָשַה שארְּב' ּונָתּולְגְל הֶנָש שָמָחְו םיִרָשָעְּביי 0
 םוּיַה םֶצָעְּב ריִעָה הָתְּכִה רֶׁשֲא רחא הָנָש הָרָשָע עבר שֶדחל
 םיִהְלֶא תואְרַמְּבי :יהָמְׁש יַתא אבו הוהי-דִי לע הָתיָה הוה
 -הָנְבַמּכ ויִלָעְ דאָמ ּהבֶנ רַהלֲא יִנָחיִניַו לֵאָרְׂשִי ץֶרָא-לָא ייִנָאיִבַה
 יתְׁשֹחְנ הָאְרַמְּכ 'ּוהֶאְרִמ שיִא-הַגַהְו הָמָש יתֹוא איביי :יבגנמ ריע

 יִלֶא רּבדוו + :רעָשּב דָמֹע אּוָהְו "הָּבִמַה הָנקּו ּדָיְּב םיִּתָשּפליִתְפּו
 "רֶׁשֲא לָכְל ףֶבל םיִשְו עָמְש יִנזְֶכּו יִניעְב הֶאְר םֶדְָּב ׁשיֵאָה
 דלָּכ"תֶא דגה הָגַה 'הָתאָבַה הָכְתֹואְרַה ןעֶמְל יִּכ ךֶתּוא הֶאְרמ ינא
 ץוִחַמ המוח הָּגַהְו :לאָרְׂשִי תיל הָאר הָּתִאדרֶשא
 חפטו הָמָאָּב תומְא"שש הָּדִמַה הָנָק שיִאָה דיְבּו ביִבְסביִבְס תיל
 אובו 6 :רָחֶא הָנָק יהָמֹוקְו דָחֶא הָנָק ןֶננְּבַה בֵחָר"יתֶא דָמיַו
 ףָת"תֶאֹדָמו יותלעָמְּב ילֲעַיַו הָמיֵדָּקַה ְּךֶרָד ויָנָּפ רשא ירעָשלֶא
 הָנְק אָּתַהְו :יבָחְר דָחֶא הָנָק דָחֶא ףס תַאְו יבחר דָחֶא הנק רעַשה

 onn MSS 0 Vrsת *  | 26תּובש | * >6; 51 לע  | 25 * Qםֶּתִא 1 24
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 יגַאיּכ וָעדְיְו חטבָל םיִיאָה יבָשְיְבּו גֹונָמְּב שָאדיִּתְחַלָשְו5 :הָוהְי
 -תֶא לֶחַאדאלו לארי יִמַע ךותְּב עיִדוא ישךק םֵׁש-תֶאְול :הָוהְי
 הבא :ילֵאָרשיְּב שיחק הָוהְי יִנֲאיְּכ םִיונַה וָעָדיְו דוע ישרְקיש
 ּואָצְיְופ :יִּתְרַּבַּד רשא םויה אּוָה הָוהְי ינדא םָאְנ יהָתיְהְנְו הָאָב
 תַשְקְּב 'הָנַצְו ןְגָמ קֶשַנְּב יּוקיִשַהְ ּורעְבּוי לֵאָרְשִי רע ו יבש

 ואלרי :םיִָש עַבְש שא םָהָב ורעב חמְרבו מ לָקמְבּ םיִּצְחְבּ
 ּולְלָשְו שאדורעבי קָׁשנב יִּכ םיִרָעּיַהְְוִמ ובְטְחַי אָלְו הָדָשַהְדְִמ םיִצע
 הִיָהְוי ם :הְוהָי ינדא םָאְנ םֶהיִזְזְב-תֶא וזְזָבּו םֶהיֵלְלְׂש תֶא
 תַמְדְק 'םיִרְבָעָה יג לאָרְשִיְּב רֶבָק יםׁש-םוקְמ ו גוגל ןְּתֶא אּוהַה םויַב
 הנומַהלּבתֶאְו גוגרתַא םש ּורְבָקְו 'םיִרְבְעָהדתֶא איה תָמְסחְו םיה
 ץֶרָאָהזתֶא רהט ןַעַמְל לאָרְׂשִי תב םּורָבְקּוי= גג ןוָמֲה אָ ּואְְקְ
 יִדְבָּכַה 'םוי םשל םֶהָל הָיָהְו ץֶרָאָה םעילָּכ יּורְבְקְוי :םיִשְדָח הָעְבש
 יםיִרְּבקִמ ץֶרָמְּב םיִרְבְ ליב דיִמָת יִשְנַאְו+ :הָוהְי יָנֹרֲא םָאנ
 -הָעָבְׁש הָצְקִמ ּהרהְטל ץֶרָאָה ינָפ-לע םיָרְתֹוְנַה-תֶא םיִרָבָעָהְִתַא
 הָנָבּו םֶדֶא םֶצַע הָאְרְו ץֶרֲאְּב .םיִרְבעָה רבעי :ּורְקְחַי םיִשְדַח
 -םש געי :גג ןומה .איִנ-לָא םיִרּבקִמה ותא ּורְבְק דע ןויצ ֹולְצֶא
 ינֹדֲאורַמָא-הַּכי םֶדָאְְְב הָּתַאְול ס :ץֶרָאָה ּוָרֲהַטְו יהָנֹומֲה ריע
 ּופְסֲאַה ּואֹבְו ֵּצְבקַה הָּדָשַה תָיַחֹולְבְלּו נבל רופצל רֹמָא יהוה
 לֵאָרְׂשִי יֵרָה לע לּודְג חַבָז םֶכָ חבז יִנַא רֶׁשֲא יִחְבזלַע ביִבָּסִמ
 יֵאיִׂשנםדו ולכאת םירובג רבי :םָּר םֶתיֵתְׁשּו רָשְּב םתלכאו
 :םָלָּ יןשב יִאיִרְמי םיִרְּפ םידּותעְו םיִרכ םיליא ּותְשִּת ץֶרָאְה
 יִּתְחַבְז"רִׁשַא יחְבְזִמ ןרְַּשל םָּד םֶתיִתְשּו הָלְבְשל בח םֶּתְלַכַאְופ
 הָמְחַלִמ ׁשיִאדלָכו רִַּּנ יבָכְרְו סוס ֵנֲחְלְׁש-לע םָּתְעַבְׂשּו>פ :םכְל
 -תֶא םיּונַה"ִלָכ ּואָרְו םִיוּב יִדּובְּכ-תֶא יִּתַתָנְוז :הֶוהְי יָנדֲא םָאְנ
 לֵאָרְִׂי תיִּבּועְרָיְויי :םֶהְב יִּתְמַשְדרַשַא יָדי-תֶאְו יִתיִשָע רשא יִמָּפָשַמ

 יּכ "םיוגה ּוָעְָי :הָאְלחְ אּוָהַה םָיַהְומ םָהיֵהלא הָוהְי יג יִּכ
 6 6 גונב | 7 == 855 642082 'שי 'דק || 8 = ?; + שופ  םֹויַה אּוה אָכ,
 sed cf 6S || g == prblc 8 שֶא 'בו | ל 6 1 6 684 INI; prps 'נח ץעו |

cfםיִרָבַעָה | = ?; קצקצ ּאָיִּנַהדתֶא ּומְסָחְו  ro dl 6 6 | rr * 69 DW || * ?; prps 
pps68 | 13 *1 6 68 םּורְבְקּו | * 8 יב | 8 | 14° 6 רפקל;  
 רקמל (ע| Dיִרָּקַחְמ?) || ל dl 6 65 || 16 ** crrp; prps: al 1נזמַה רַמָנְו . =

 ונֹומֲה"לָּכ Dy cf זז | 17 frtc 8 trsp post TWA, dl  ינדא 6 6 | 18
 םיִאירְמ | 20 * 6 בכר 8 || ל 41 6 6 | 21 6 םֶכָּכ, prs גזנְּב | 23 * ;

 'גה-לכ.
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 ללשלה ףָל ּוָבְסאְו יהיִריִפְּילְכְו שישרת *ירחסו ןדרו אָבׁשִי :ץֶרָאָה
 תַחְקל בָהָזְו ףסְּב תאשל ךלקק ְלַהקה ֵּּב וָכָלַה אָב הָתַא לֶלֶש
 תְרַמְאְו םָדֶאְַב אְָּנה כלי ם ייל לֶלֶש לֶלֶשל ינקו הָנְקמ
 לֵאָרְׂשִי ימע תֶבָׁשְּב אּוהַה םייַּבואוָלַה הָוהְי "ינדַא רַמֶא הָּכ גֹונְל
 םיִּבַר םיִמַעְו הָּתַא ןֹוֿפְצ יִתְכְרַיִמ ךְמּוקמִמ אבו עת .חַטָבָל
 ימַע-לַע תילָערו וצר לת לדג לֵהָק םל םיסּוס יִבְכְו ךֶּתֶא
 ףיתואיבהו יהיִהְּת םיִמָיַה תיִרָחֶאְּב ץֶרָאָה תָּכָל ןֵנְעַּכ לֵאָרְׂשִי
 גנו םָהיִניעְל דב יִשְְַהְּ יתא "םִיוגַה תַעַּד ןעַמְל יְִרַא-לע

 םיִנֹומְדַק םיִמָיְּב יְִּרּבְּדרשַא אּהיהָתַאַ יהֹוהָנ ינדא רַמָאדהֶכ
 ָךְתֶא איִבָהְל 'םיִנָש םֶהָה םיִמָיּב םיִאְּבִּנַה לֵאָרְׂשִ יאיִבְב יֵדָבע ליב
 לֵאָרְׂשִי תמְדַא-לע גוג אּוְּב םִויְּב אּוהַה םִיַּבו הָיָהְופ :םָהיֵלֲע

 יָתָרְבֲע-שֲאְב יֶתֶאָנִקְבּוופ :יקַאְב יִתָמַח יָת הָוהְי ינדַא םֶאְנ
 :לֵאָרְׂשִי תַמְדַא לע לֹודָנ שעְר הָיְהְי אּוהַה םִִיַּבואָל"םַא יִּתְרַבּד
 ׂשֶמְרָה-לְכְו הָּדָשַה תיַחְו םִיַמְׁשַה ףֹועְו םִיַה גָד יֵנָּפִמ ּושעָרְויי
 םיִרָהָה ּוסְרֶהְגְו הָמּדאָה יגָּפלע רֶׁשֲא םֶדָאָה לכו המְדַאָה-לע שמרה

 לכל ויל תאי לת ץֶרָאל הָמוחלָכְו תומה ולְפנ
 יִתְמּפָשַנְו :הָיְְּת ויָחֲאְּב שיא בֶרָח הָנהְי 'ינדַא םָאְג יֹבָרָח יֵָה
 ריַטְמַא תיִלְפָנְו שא ׁשיִבָנְלָא יֵנְבַאְו ףטוש םָׁשָגְו םָדָבּו ךֶבָרְּב ותא
 יִתְׁשּדקְתַהויִּתְלְגִתַהוי וְתַא רֶׁשֲא םיִבר םימעדלעו ויפנַא-לַעֶו ֹויָלֲע
 הָּתַאְוי 39 סם :הָוהְי ינָאדיִכ ּועְדְו םיָּבַר םִיֹג יניעָל יּתְעַדֹנְ
 'ָךיֶלא יֵנְנַה הָוהְי יינֹדֲא רַמָא הָּכ ָתְרמָאְו גוגדלע אֵבָּנִה םָרָאְב
 ךיִתיִלעַהְו יִּדיִתאַׁשְׁשְו 'יִּתְבְבְשְוי :לָבַתְו ְּךֶׁשַמ שאְר איִשְנ גוג
 דִיִמ ףךתֶשק יִתיִּכַהְוי :לֵאָרְׂשִי יִרָהדלע ךֶתואְבַהְו ןיִפָצ יִתְּכְִימ
 הָּתַא לֹוֿפּת לאָרְׂשִי ירה-לֲע :ליֿפַא ךְניִמְי ּיִמ ְּךיִצֲחְו ךלאמׂש
 הָדָשַה יִתיַחְו גל רֹוָּפִצ טיִעָל יִּדָּתַא רֶׁשֲא .יםיָמֲעְ ףיֿפנַא-לָכְו
 ינדא םָאְנ יִּתְרַּבִד יִנֲא יִּב לוּפִּת הָרָשַה נפל :הָלְאְל ְךיִּתַתְנ

13 * prps ָהיִרֲחֹסְו 1 crrp; prb 1 ָהיִנָעַבְּכ )cf Jes 23,8), al הילר 6 ָהיֶרָפְּכ 
cf 86 | > <6 | %<600 | 14 * 61 6 6 | ל 1 6 GN | 15 >68 | 16*?; 3 
venies | * 3MSS 6 גההלָּכ' | > dl 6 668( 8 | 17° (-=)6+-גונְל | 6 Gv 
 | הָלַאָה םִיִנָׁשַבּו | 18 * 86 קֶלְדִת  vel dl vel 1 6 8הָּתַא | < 6 שן; 32

 5 >6(, 61 | 20 36 תולְּדְגַמַה | 21 ** קrps 6 6 הָרָרֲח- לכל | * 41 6 6 |
crp?eספ 30, 5 6 6| *1 ףילע 6 6 | 2? 4 ו ? ית: || *  

 ךיִתאָצּוהְו cf 669 | 3 <3 | 4 = ml: MSS 367 ך-םיִּבַר | * 6+ 000מטסשזטו |
5 86 ‘nhl, 6+ 1; 2MSS 6 תב | 5 61 6 6. 
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 -לע ּובְׁשְיְוופ :םָתֹוא ּושָעְו ּורָמָׁשִי יִתְקַחְו וכלי יטּפְׁשִמְבּו םֶלָכְל
 ּוָבְׁשְְו יםֶכיִתוְבִא ּהָביובְׁשי רֶׁשֲא בליל יִדְבַעְל יִּתַתְנ רשא ץֶרָאָה

 םָהָל אֹיָשנ לע ודו יםלוע-רע ְהיְִב גבו םיִנב הָמה ָהיִלָ
 םיִּתַתְנּוי יםָתֹוא הָיָהְי םָלֹוע תיִרְּב םולָש תיִרָּב םֶהָל יִּתַרָכְופ :םָלּועְל
 נְכְׁשִמ הָיְהְוז :םלועל םֶכֹותְּב יׁשְדְקִמ"תֶא יִּתַתָנ 'םתוא יִתיֵּבְרַהְו
 יב םִוּגַה לעד :םַעְל יוהי הָּמֲהְו םיהלאל םֶהָל יִתיִיָהְו םהילע

 פ = על םכֹותְּב ישּדקִמ תויהְּב לָאְרְְתֶא שמ הָוהְי יא
 .3ּוגדילֶא ךיִנָּפ םיִש םֶדָּמְְּב< :רָמאַל יִלֶא הָנהְידרְבְד יִהְיַני 5

 הֶכ ָּתְרַמָאְו :וילע אָבָּנַהְו לבתו שמ שאר איִשְנ ינוגַמַה ץֶרֶא"
 ביִּתְבְבושו+ :לָבְתו שמ שאר איִׂשָנ גונ יָא יִנְנַה הָוהְי נא רַמָא

 םיִׁשְרפּוםיָּוסְֹליִלְכיתֶאו וא יִתאצוָהְו יְְִִּב יַחַח יתתְגְו
 לכ יתֹוָבְרח יֵׂשְפְת" ןגַמר הָנצי בָר לָהְק םֶלּב ילולְכִמ יֵׁשְבַ
 תיִּב ָהיֶפנֲא"לָכְו רָמָנ5 :'עֶבֹוכְו ןְגְמי 'ָכְּכ 'םָתא טּופּו שּוּכ בפ
 ןפה* תא םיָּבַר םיִמע ויֵפגַאײלָּזתֶאְוי ןּוצ יֵתְּכְרַי הָמְרנּות
 רָמְׁשַמְל 'םָהָל ָתיִָהְו ְךָכְע םיָלָהְקנה ךָכָהְק"ִלָכְו הָתַא יל ןֵכֲהי
 תב ץְרא" לא אֹובְ םיִנָשַה תירָחּ רקפת יב םיִמָיִמ

 הָאושַּ יפו לכ חטבל בׁשְו יהָאֿצּוה םיַמעמ איה דיִמָּת

 םיכר םיטעו ףיִפְגָא"לָכְו התא 'הֶיהִת ץֶרָאה תופכל ןְגעּכ יאובָ
 םיִרָבְד ּוֵלֲַי אּוהַה םִַּבוהָנָהְו הָוהְי יָנֹדֲא רָמָא הכי ם :ּךָָתֹוא
 תֹוֹורּפ אלט הָלֲעֲא ּתְרַמָאְויי :הָעְר תֶבָׁשֲחֹמ ָּתְבַשחְו ְָּבְלְ לַע
 ַחיִרְבּ המוח 'ןיִאַּב םיִבָשִי םֶלּ חט יִבָשי םיִטָקְׁשִה * אובא
 תוָבְרְחְדלע יִדָדְי ביִׁשָהָל ב זבל ללש לשל :םֶהְל ןיא םִיתְְדּו
 רּובַט"לַע יבש לינה הָנָקִמ 'השע םיוגִמ ףָסֲאְמ טע"'לאְ תובָשונ

 25 *16 68 םֶה-- | >6 | 26 *1 םֶּתִא | ל-ל >6(%), ft 6 68 61 םיתתנו
 צפו 1? 'עטנו | 27 65 םֶהַּב | 6ק 38, 2 * 1 6 115 6 לע | 6 'אָו, 8 ‘אלע,

frt add; 8 ef congre-6 3 | 1 ףילע 6 6 | 4 5% >8(6);  add?מ הָצְרַא ' sקצק 

 ?gabo te;l ְךיִּתְַׁשִמו | < 69 ewparkac (QW?) | << >6; 8 'מְבּו 'ִצְּב | 6
GASAל < || =>  | kai Addonחו עבוכו | < <; 5 פק גם 5 || = *<6)%(; 6% ' 

 יכְבּו מב | 6 * 6 ְךימ 6 15 |?וc63לכן||7>|"וc6ל|865
 'אְבּו | * 1 לע | < קזק בֶרחַמ גו הָּבְרָתַמ | 5% >5, קזט 386; 6 ץרא קז ירה |
 9 * >8 )כ(; prb 1 6 6 ָתאָבּו | * 81 6 59 | 5! ָךַּתִא || זז * ins 6 Vrs לע |
 ל 6 ןיִא (6*ג םיִרֲעְּב) ץְרָאְּב | 12 * 6 יִדָב קוט 1 | * 16 עפ לע | < 6

 636 ישע || % >6 (%).
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 מאיו וי :יִדָאָמ רֶאְמ לחג 'לָיַח םֶהיֵלְגַר-לַע ּודָמַעַַו ּויחִיִנ
 םיִרְמְא הגה הָּמָה לֵאָרְׂשִי תיִּבלְּכ הָלֲאָה תֹוָמָצעַה םֶנָאְָּב ילא
 ָתְרמֲאְר אֵּבְּנַה ןכְליי יול ּונְרזְננ ּונָתוְקִת יהָדְבֲאְוּוניֵתֹומָצע ּושָבָ
 יִתיִלֲעָהְו םֶכיִתורְבְקתֶא ַחַתֹפ יִגַא הִָּה הוהְי יָנֲֹא מאה יםָהיַלא
 םָּתְעדיְוי :לֵאָרְׂשִי תָמְדַא"לֶא םֶכָתֶא יִתאֵבֲהְו יימע םֵכיֵתֹרְבּקִמ םֶבָתֶא
 םָכיִתֹוְרְבקִמ םָבְתֶא יתולעהְבּ םָכיֵתֹורְבִק"תֶא יִחְתַפְּב הָוהְי ינאי
 םָכְתַמְדַא-לַע םָכְתֶא יִּתְחּנַהְו םֶתיִוָחְו םֶכָב יֵחּור יִּתַתָנְיצ :רמֲע
 פ  הָוהְיָאְנ יִתיִשָעְו יּתְרְּבַּד הָוהְי יָא יִּכ םתְעַד
 ידָחֶא ץע ףְל"חַק םדֶאְְב יהָּתַאְויֿ :רָמאַל יִלֲא הָוהָיירַבְד יהיו
 בֹותְכּו דָא ץע הקלו רָרְבֲח לֵאָרְׂשִ נבל הנוהל ויָלֲע בָתְכּ
 םֶתֹא ברְקְוי :וָרֵבֲח לֵאָרׂשִ תיּבילְכְו בירְפֲא ץע' הויל ויָלָע

 ָרְמאְי ירשאכְרי* יב םיִדַָל ָָהְודֲחֶא ץעל לי דָחָאלֶא דָחֶא
 םָּהָלַא רבב כ הָּלֲאהָמ ּונָל ריגַת-אּולֲ לרָמאָל ָךְמַע יב ףיֶלַא
 םִיַרְפֲאדיְּב רֶׁשֲא ףסוי ץעזתָא הקל יִנֲא ּהָּגַה הָוהְי ייָנַֹא מאה
 םְתיִׂשֲעוי יהוה ץעזתֶא ויֵלָעי םָתֹוא יִּתַתָנְו 'וָרְבֲח לֵאָרְׂשִ יֵטְבְׁשְו

 יֵמָהיֵלֲע בֶתְכַּתרָׁשֲא יִםיִעָה ויהי יב דָחֶא ּוֲֵהְו דָא ץעל
 חקל יִנֲא הגה הוהָי ינדא ֹומָאהְּכ םָהְלַא רבדְויי :םָהיֵגיִעְל ּךְָָּב
 ביִבְסִמ םֶתִא יִּתְצַּכִקְו םָשדּוכְלֶה רֶׁשֲא םִיּוּנַה ןיִּבִמ לֵאָרְׂשִי ןנְּבדתָא
 יִלֶרָאְּב דַחֶא יֹוגְל םֶתֹא יִתיִשַעְו םֶתָמְדַא"לָא םָתֹוא יִתאַבִהְו
 יֵנְׁשָל רוע-יהיהי אלו יּדְלָמְל םֶלָכל הָיְהִי דָחֶא למ לֶאְרשי יִרָהְּב
 דוע אמט אלו :*דוע תוכְלִממ יִתְשל דוע ּוצָחְיאָלְ םיונ
 לָּכִמ םֶתַא יִתְעַשוְהְ יםֶהיִעְשּפ לָכָבּ םֶתיִּוקְשְבּו" ם םֶהיִלּלְנְּ
 יִנָאו םעְל י ילדיה םֶתֹוא יִּתְרַהַטְו םֶהָב ּוִאְטֲח רֶׁשֲא יָהיִתְבְשומ
 הָיְהְי ידָחֶא העּורְו םָהילֲע יףלמ 5 דְוָד יּבְבַעְו :םיִהלאָל םָהְל הָיִהֶא

ro * 6 cuvarwy || ° 65% TN 27?) || זז * 6 הָּמַהְו cf $V; prps םDָּהַנ | 

b 1 6 696 בא' | 12°56 (6h) || * alc 6 | > al c 60608 || 13 6 יִתֹולֲעַהְל 
cf Vrs;  3 | חָבָרו prbימע תורָבָּקַהַמ | 16 * >6 | ל >6; 6+ 41 | = 0 ויָרֵכֲח  

 1c 6 ךל npו | < 16 30 6 6 רַחַא | |prbadd  < 16 5 ו לכלו | 17 >8,
 in 41; 6 = 4 + םֶרְסָאְל | * >6; ₪10 3 דָחֶא ץעל | 18 * פופ 16 6'אכ הֶיָהְו|
 ל >68 || 5 >8 | דפ * 61 6 6 | ל 0 ויָרַבַח | = וילע >5; 1 6 6 הדוהי ץעדלע |
 4 6 הדוהי דִיְּב דחא ץעל ּויָהְו pזמ 56 1 | 20 ** 3 םיצעהו || ל 3+-חק |
 22 * 6 יִצְרַאְּב | * 6 <. קאשע 66 24 = איִׂשָנַ) | < <, 61 | % 0 Vrs ויהי |

cf 6 |ל 1 6 2 'תובושמ; 115 םֶהיִעָשְּפ  || dlc 630 | 23 *°>6, prb add > 

 24 ° 3 ףלמי; ₪ 22* | ל >8.



 806 לאקוחי 37,10—30,32

 םֶכְנעמְל אל :םָכיֵתְבעּוּת לַעְו םֶכיִתְנוְע לע םֶכיֵנפִּב םֶתֹטְקְנּו
 תיִּב 'םכיִכְרּדִמ ּוְלְּכַהְ ּושוָּב םכל עַרְּוו הוהְי יָנֹדֲא םאָנ הָשעְיִנַא
 למ םֶכְתֶא יִרָהַט םוויּב הוה ינדַא ּוַמִא הב ּפ :לֵאָרְׂשִ
 הַמׁשנַה ראהו :תובְרָחַה ֹונְּבָנְו םיִרְעָהדתֶא יִּתְבַשוֶהְו םֶביִתוְנוע

 ץֶראָה ּורְמָאְו :רבוע-לכ .יניעל הָמָמְׁש הָתְיָה רֶׁשֲא תַחִּת דַבַעִּת

 תסרַהגַהְו פשה תבָחַהםיִרָעָהְוןדָעְְְּכ היה השגה כ
 ינאי םֶכיֵתוביִבְס לראשי רֶׁשֲא םווגה ּועְרַי% ּובָׁשְי תָרּוצְּב
 :יִתיִשָעְו יִּתְרְּבִּר הָוהְי ינא הָּמְׁשּנַה יִּתְעָמְנ תֹוסְרֲהנַה יִתיִנָּב הָוהְ

 לאָרׂשִיײתיִבְל שֶרְדִא תאָז דוע הֹוהְי נא רַמָא הָּבז | פ
 םלשורי ןאָצְּכ םישְדק ןאָצְּבִי םָרֶא ןאָצַּכ םָתֹא הָּבְרַא םֶהָל תושעל
 רק ּועְְְו םָדֲא ןאָצ תוֶאְלְמ תּובְרָחַה םיִרָעָה הָנייְהִּת ןֶּב ָהיִרְּמְּב
 פ | הָנהְי ינֲא

 תב יֵנֲהיִנְונ 'הָזהְי יֵתּורְב יִנָאיִצויַנ הָנהְדדִ יִלָע יהָתְיָהִי 7
 ביִבָס וביִבָס םַהיֵלֲע יֵנְריִבֲעֲהְוי :'תֹומָצַע הָאְלְמ איָהְו הָעְקִּבַה
 רָמאִיַוי :דִאְמ תוָשְבַי 'הָּגַהְו יהָעקְּבַה יִנְּפילעי דאַמ תוָּבַר הָּנַהְו
 הָּתַא הָוהְי יִנדַא רַמאָו הלאה תֹוִמְצֲעָה הָניִיְחְתַה םֶלָאְהַּב ילֶא
 םֶהילא תְרמָאְו הָלֲאָה תּוָמצעַהד לע אָבָּנַה הלא רָמאו :ּתְעָדָי
 הוהְי לנדא רַמָא הב ס :הָוהְירַבְּ ּועְמְׁש תושביה תֹומָצעֶה

 םָכיֵלֲע תתנו :לםָתיִיַחְ ַחּוְר םָכָב איִבַמ יִנֲא הגה הָלֲאָה תֹומְצעְל

 ַחֹור םֶכְב יִּתַתָנְו רוע םָכיֵלֲע יִּתְמְרְקְו רָשְּב םֶביִלע יתלעהו םיִדיִּנ
 - ַכייִהְיַו ייִתיִּוְצ רֶׁשֲאַּכ יִתאַּבַנְול :הָוהְי יַנֲאיָּכ םָּתְעַדיִו םָתיִיִחְו

 יִתיִאְרו :ומָצַעְדלֶא םֶצָע יתֹומָצֲע ברקת ׁשֵעֹהֵּנִהו אבבה

 תהו הָלעַמְלַמ רוע םֵהילֲע סרק הְָע רֶׂשְּו םידג םֶהיֵלֲהּנהְו
 תְרמֲאָו םָראְְב אֵֹבָּנַה ורה אָבָּנַה ילא רֶמאֹופ םָהְּב ןיא
 יחְּפּו יֵתּורָה יֵאְּב תוחור עְּבְרַאְמ הֹוהָי יינֹדֲאורָמָאהָּכ ַחּורָה"לֲא
 תּורָה םֶהָב אובו יִנָצ רשאּכ ייִתאָּבַנַהְוי יחיו הָלֲאָה םיִנּורֲהְּ

S+(e viis v) malis ef non moriemini | 33 prb dl cf 632°<£ | ל  

 )6°?( | 35 >5 | 36 63 'טגו | 37 cf33 | ספ 3ָל, 1 * 63 יִהְתַו || 8
 וחורב || < ,i Vrs קזמ 61 | 169 (6*--) 6 םֶדָא תומְצִע | 2 <> 5 קֶּבַּב | ><;
 5 שבי | 3 616 6 | 4 nonn MSS 6%% 3% +-םֶדָאְְַּב | 5 * 616 6 | * 6 םייח

dl | " 535 6888 יִנּוַצ | ל 'ק >6? (6ל%), S1 | 6 6 יַחור | 7 *  prb 
 'ּנהְּב | %1 הָנְבְר-- | < 21155 6 'ַעָה | 8.16 589 םֶרקַו | 6 לע| * 41

 6 6 | 5 >65; (6%%) | % 21155 ּויָחְו | 10 * prps 'ִּבְנְ)



36,14—31 EZECHIEL 805 

 :תיִיָה "ךינג תֶלְּבַשְמּו ייִּתֲא םֶָא תֶלְבִא יִסֶכָל םיִרָמְא* ןעי הוהָי
 יִנדַא םָאְנ דֹוע"ייִלְׁשַכְת אל יג רוע ילָכאָתדאל םֶדֶא ןֿבָלצ
 אל םיִמַע תַפְרֶחְו םִיּוַּה תַמל רוע יךיְלא עיִמְׁשֲא-אָלְוו :הָוהְי
 פ | הָוהָי יָנֹרֲא םֶאְנ ידוע יִלָשְכְתִאְל יג דֹועיִאְׂשִת
 -לַע םיִבָשי לַארְׂשִ תיְּב םֶדָאְרֶבל :רמאל יא הָוהְייְרַבְד יהיו
 הָתְיָה הָדְּנַה תֶאְמְמְּ םָתּולילעבּו םָּכְרְּב ּהָתֹוא ואמו םֶָתָמְרַא
 -לע ּוכֵפְׁשרַׁשַא םּדַה"לֲעי םהילֲע יִתְמַח ָפשֶאְר :יִנָפְל םָּכְרַד
 תֹוצְרַאְּב ּוָרְזיו םִיגַּב םֶתוא ץיִפָאְנ פ :יִהּואְמַט םֶהיִלּלְנְבּו ץֶרָאָה
 יש ירא וגה יב :םיִּתְטַפְׁש םֶתולילעְַ םֶּכְרדְּ

 ואיש יו לארשו תיָּ הלל רש יׁשְרָק םש"לע" למאי
 אל הוהְי יינדַא ָּמִא הָּפ -לֶאְרָשְידתיִבל רַמָא ל“ ס :הַמָׁש
 םָּתְלַלַח רֶׁשֲא ָשְדקְיםשְל"מא יֵּ לֵאָרְׂשִ תיִּב הֶׂשֹע ינַא ימכְנעֶמְל

 םיוגּב לחמה ליָנַהיִמְׁשיתא יִתְשדַקוי :ם םָתאָּב"רׁשֲא םיֹונב
 *הוהָי ינדא םָאְני הָנהְי ינא-יק םיוגה ּועְָיְו םֶכֹותְּב םָתְלַַח רֶׁשֲא
 םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו םִיּגַהְְוִמ םֶכְתִא יִּתְחְקְלְו+ :'םֶהיִניעָל 'םֶכְב יִשְדְקַהְּב
 םכילע יִתְַזְוSפ :םֶכְתַמְרַא-לֶא םֶכְתֶא יתאבהו :תוצְראָה- ל
 רֶהֵטֲא םֶביִלּולּגד לָּכמ םֶכיִתואְמְט לָכִמ םָּתְרַהֲמּו םיִרֹוהְט םִימ
 יִתרטַה םֶכְּברקְּב ןֶּתֶא הֵׁשְדח וו שֶדָח בל םָכָל יִּתַתְנְו> :םֶכְתֶא
 ותא יִחּורדתֶאְול 0 בל םָכל םֶכְרׂשְבִמ ןְבֶאָ בָא

Js 

 יבנָאְ טל 0 םֶתיִיַהְ כותב יִּתַתְנ רֶׁשֲא ץֶראְּב םְָּבַׁשי

 יִתאָבקו םֶכיֵתֹוִאְמְמ לֵכמ סֶכְתֶא יִתְעשוהְי :םיקלאל םֶכָל היה
 יִרְפתֶא יתיּברהוי בָעְר םֶכיֵלֲע ןּתֶאאָלְו ותא יִתיֵּבְרַהְוןנַָה"לֶא
 בַעְר תּפְרָח ידוע ּוקְקִת יאָל רֶׁשֲא ןעמְלי הָדָׂשַה תַבּונְתּו ץֵעָה
 םיִבֹוטדאְל רֶׁשֲא םֶביִלְלַעִמּו םיִעָרָה םֶביִכְרּדתֶא יםָּתְרַכְזּוי :םִינַּב

Vrsדיג, 0 ךייונ | 4 316 א  SlcK Vrs13 == ] ףל םָרָמָא 5 | סְתֲא|  
 ו 0 ףייוגו | : 0 יִלְּבַשִת | 15 * 1 ךיִלָע 6 6 | ל dlc 6 טו ב" ₪ 14 |
 18 = >6%0(%), 0% add | 19 68 םֶרְזָאְו | 20 *1 6 nonn MSS Vrs ואביו |
 של 8, ₪ 61 | = 1? 6 6 םֶרָמָאְּב | 21 :מ5 6 62 םֶהיִלְע | 22 = 41 6 6% |
 ל 6 םֶכְל | 23 *%>8(656) add | ? nonn MSS םֶהָב | < 8 et nonn MSS םֶכ---|

prb -27 * 6[ 26 || ל  | @v tuiv5 'ראה"]ִמ | 26 6  prb 6 nonn MSS24 1  

 6138; 6 twa | ° 36" +-םֶתֶא | 40 == 5 sol אל] || ל >6ל (8*%) | 31°
 +םש.



 804 לאקוחי 13—36,1

 יּהָכְּכ 'םֹוָרָאלָכְוי .ריִעְׂשרַה הָיְהִת הָמְמׁש
 ס | :הָוהְי יִגַאדיִכ עֶדיָ

 לֵאָרְׂשִי יֵרָה ּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יֵרָה"ילֲא אָבָּנַה םֲאְְב הָּתַאָוו 6
 םכילע בואה רַמָא ןעי הוה ינדא רַמָא הפ :הָוהְי"רְַּד ּועָמש
 ה תְרמָאְו אֵבָּנַה ןָכְלי ּונָל הָתְיֲה הֵׁשְרֹומְל םלוע תומָבּו חַאָה
 םֶכְתויָהל ביִבָּסִמ 'םֶכְתֶא ףאָׁשְו תומש* טיבו ןעֶ הָוהְי יִנדַא רמָא

 ם = :םעְ"תְַּו ןֹוׁשְל תֶפְׂש-לע יְלעּתו םיוגה תיִרָאְשִל השר
 הֹוהי ייָנֹוֲא רָמֶא-הְּכ הָוהְי יָנֹרַא-רַבְּד ּועָמַש לֵאָרְׂשִי יִרָה ןכָלצ
 םיִרָעְלְו תֹומְמְשַה תוָבְרחְל תֹויִאגלְ יםיִקיִפַאל תועְבָגלְו .םיִרָהְל
 פ :ביִבָּסִמ רֶׁשֲא םִיֹוּנַה תיל געלְלּו בל יָה רֶׁשֲא תֹובְזעַנַה

 תיִראש"לע יתד יִתְְנק שאב אל-סַא הוה ינֹדֲא למאה כל
 תַחְמְשְּבי הָׁשְרֹומְל םֶהָלֹויִצְרַא דתֶאדּוְנְתַנ רֶׁשֲא 'אָלַּכ םוָרָא-לַעְו םִיּוּגַה
 -לע אָבָנִה ול ס :זבל הָׁשְרנִמ ךעמל' שפג טָאְׁשִּב בבל" לָּכ
 ורַמָא- הּכ תויִאּגַלְ יםיִקיִפֲאָל תֹועְבגל םיִרָהְל ָּתְרַמָאְ .לֶאְרְשי תַמְדא

 :םֶתאְָנ םיוג תלכי יתר יִתְמחְכ יֵתָאנְִב יִנְגַה הוה נא
 לאָלְדםִא" יִדָידתֶא יִתאָשָנ יֶנֲא יהֹוהְי יָנֹדֲא ומָא הָּכ ןַכָלז ם

 לַארׂשִ יִרָה םָּתַאְו* :ּואָש םָתָמלּכ הָמָה ביִבָּסִמ םֶכָל רֶׁשֲא םִוּוּנַה
 יּביפ :אוָבל ּובְרְק יּכ לארי "מעיל ואשת םֶכְיְרֶפּו ו 'ּונָתַת יםָכּפְנַע
 יִתיּבְרהְו :םֶּתְעַרְזְנְו םָּתְדַבַעְנְו יםכיִלַא יִתיִנָפּ םֶכיִלא יֵנְנַה
 :הָניִנְבִת תובְרִחַהְו םיִָעָה ּובשנְ הָלָּ לֵאָרְׂשִי תב םֶרֶא כיל

 םָכְתֶא יבשה יּוְרָּכּו ּוָבְרְו הָמַהְבּ א כיל יָתיִּבְרַהְוי
 :הָוהְי יִנָאְדיִכ .םָּתְעַדִו םֶכיִתְשאְרִמ 'יִתְבְטיִהְו םֶכיֵתִֹמְדקְּ
 םַהָל יִתיִיֲהְו 'ךּושריו לֵאָרְׂשִי ימַעְתֶא םֶרָא םֶכיִלְע ייּתְכַלּהְויי
 ינדַא רַמָא הָפ<  פ  םְֶכַשְל דע 'ףְסותדאָלְו החל

 15 => 5? 'דָאָו | < 682 הָלָכְו | 516 6 עַדָיו | Cp 36, ד *1לע6 6 | 65
 'הל 6 6 | 2 6 תוממש 1 prb ,תַמְמַׁש cf 35,9 | 3 *1 "יִבּג cf 13,10; >8(6) | *ל 6
 avr 0 000 טוג06 kai uigneflvat ג 1? cf) 6.7( םֶתאָשְנ םֶתְמְלִּ \/

 4 * ₪ 6 6 | * 65 'אלו | * 17 זּובְל | gid 65 | * 19MsS Edd QO ּהָלְּ ]
 = 6 sol החמשב, prb 61 לכ cfs | ב crrp; prb 1 (cf 4( זָבְלְו געלל | 6 5

nonn MSSל 68 לע | 8 * 6 םֶכְבגִעְ * | frdlאלו | ל 41 6 659 | 7 << >6, ' 
 ייפנע | ל >668) | = 6 karagdrerar ||  >6 | g 23 'נהְו; יכ >6*א |

add? | * ins Do 636 | 2 6לכ | זצ = <6;  QMS5-5 >3*6 | 5 6 'ִלָע | זס  
 יִּתְדַלֹוהְו | ל 16 68 םֶכ- | 6 8 םֶתיִיֲהָו | 4 1 63 ּופְסות
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 רהדלע נפ םיש םֶדֶאְְּי :רָמאל יל הָיהִיירַבְד יהיו 5
 הוהי יינדֲא רַמָא הָּכ יול ָתְרַמְמְי :ויָלָע אַבְּנַהְו ריש

 ךילָע יד יִתיֵטָנְו ריעשדרה יִּילֲא יִגְנה
 םיִשֶא הָּבְרָח ףיִרְע י"הַמַשְמּו הָמַמְש ְּךיִּתַתְנּו
 :הָוהְי יִנֲאיִּכתְעַדִיְו הָיָהְת הָמְמְש הָּתַאו

 בֶרָח ייל לַארְׁשיײיינְּבתֶא ירגתו םלוע תַביִא ל תֹוִיָה ןע5
 םֶרְלְדיִ הוהְי ינדא םִאְנ יִנָאדיַח ל :ץק ןנע תַעְּב םיִא תעְּב"
 ְַּּדְִי םָדָו יֵתאנְׁ םֶד" אָלםִא 'ִּדַפּברִי םֶדו בשא
 :יבָׁשְו רבע' ּונָמִמ יּתַרְכהְו יהֲמֲמְׁשּו יהָמַמׁשְל ריִעָש רֶהדתֶא יִּתַתָנְוז
 -יִלְלַח ףיקיפא"לכְו 3 ךיִתואיגו ךיִתועְבּנ ֹווללֲח יִיִרהתֶא* יִתאֵלְמּו

 :ֶהָב ולּפְ בר
 יהָנְבָשיִת אָל יִרָעְו ְנָתֶא םֶלוע יתֹומַמְׁש

 :הָוהְי יִנֲאִכ יםָתעַדְו
 הָנָָנְהָת יל תוְרַאָה 'יִתְש-תֶאְו םִיגַה יֵנְשיתֶא ףְרֶמַא ןעָיפ

 ייִתיִשָעְ הוה ייָנֹרֲא םָאָנ ינָאיַח ןֵכָכיי הָיָה םש הוה ָהּוָנְׁשִרְו
 *םב יִּתְעַדּונְו יב ְיָתָאְנְשִ הָתיִשָע רֶׁשֲא ּךְתֶאְנְקְכּו יִךֲּאַּכ

 ףיתוצֲאנלְכ"תֶאויּתְעַמָׁש הָוהְי יָנֲא יִּכ ָתְעְַיְויי ְֶמּפְׁשִא רשַאכ
 ָתְרָמָא רֶׁשֲא

 :הָלָכָאָל ּונֶּתַנ ּונָל יהָמֲמְׁשורְמאַל לֵאָרְׂשִי יֵרָהֹילֲע
 :יִּתְעַמְׁש יִנֲא "םֶכיִרְבִּד יל םָּתְרַּתְעַהְו" ָכיִפְב לע יוליִדְגתְנ

 -הָשעֶא 'הממש ץֶרֲאָה-לּכ ֹמְׂשִּכי הָוהְי "ינדַא רָמָא הכי+ ם
 ירליהשעַא ןּכ הָמֲמְׁשרַׁשֲא לע לֶאְרָשודתיּב תלחנל 5 פְתָחְמְשִכיפ ל

 Cp 35.3 * >6%66?) | * 8 6 | <16 Gqיֶלֲע | % 6 הָּמַׁשָנו | 416 65 עו[
Bory]14 || * 6 תיִּב, 641 || < 6(--) +  cf Obרָּגְסִתַו  )¥( “cfJer 1821; Hier5  

 4-4 <6 | 6 55 dl 616; 8(B.Naft) 'ךרי | ו ָּתִמַשֶא םֶדְב 224 6 6 | 7 *1'ַמָש
cf3 |= 6 avOpdirouc kai krhvn cf 25,13]16 הָמָשִמּו MSS Vrs3 | ל 1 6  cf 

 8 = >6 | ל pזb 16 6? םיִלָלֲח, 64 1 ג ףיללח || ף *1 < 636 תַמְמָש | א
 הָנְבָשיִת vel prps (cf Vrs) שת; 0 הָנְבֹוׁשָת (א155 הנבשת); 6. רוע ||: < 6

 63 תעדיְו | זס * >5850 prb dl || * prb 1 'שו 61 * | = prb 1 6  ָהיּתשריו
 ו ןיִּת-- | זז * 616 6 | ל 16 653+ ל | < 67 ּךְתָביִאְּ | 5% >6(%) UF) ףתאנשמ) |
 516 6ףְב | 12 * קזמ 16 6 לזק | ל >6 (?ar || > <68 41? || %1 6 0 SW וממש,

add )08%6 הָמַמָש | גב *1 6 6 לָּדְגִתַו | ל 16 6 ךיִפַּב | = >6, קזט  
 םֶתּוערַה) | 4 * 61 6 6 || ** crrp; 1 (prps cf 152( רָשַא"לע יֵצְרַאְלְּךְתָחְמַשְּ

dl; dittogr = 14b.ןֵּכ) הָמַמָש | 15 *=  
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 דםורמ יֵרָהְבּו םֶתא הַעְרֲא בוטדהָעְרַמְּב< :ץֶרָאָה יִבָשוְמ לָכָבּו
 הֶניִעְרִת ןַמָׁש 'הָעְרַמּו בוט הָונְּב הָנְצַּבְרִּת םֵׁש םֶהְוְנ הָיָהְי לֵאָרְׂשִ
 :הָוהְי ינדא םָאָנ םציִּבְרַא יִנֲאְו יִנֲאצ הָעְרֶא יִנֲאפ :לֵארְׂשִ יִרָהלא
 -תֶאְו ׁשֹבֲחֶא תֶרבְׁשנלְ ביֵׁשֲא תחּּנַה-תֶאְו שקבא תֶדָבאָהתֶא5
 :טפְׁשִמְב יהָּנַעְרֶא יריִמְׁשַא הָקְזִחַהתֶאְ יהנַמְׁשַה-תֶאְו קּוַחַא .הלוחַה
 םיִליאל הָשִל השיב טַפׂש יִנְנַה הָוהְי יִנֹדֲא רַמֲא הָּכ ינאֹצ הָנָּתַאָוַז

 ּוסְמְִּת םֶכיֵעְרמ רֶתָיְּועְרַּת בוטה הַעְרְּמַה ימָּכִמ טַעְמַה 5 :םיִרתעֶלו
 :ןּושפרת םֶכיִלְגְְּב םיִרְתיְּנַה תֵאְו ּותָשִּת םִיָמ-עקְשִמּו םֶכיִלְנְּ
 ס :הָניֵּתְׁשִּת םֶכיֵלְגַר ׂשַפְרַמּו הָניִעְרִּת םֶכיֵלְנַר סַמְרִמ יֶנאַצְופ
 הֵׂשְְויִּ יתְמפְׁשְ יִנֲאדיִנְנָה יםהילא הָוהְי ינדא רָמָא הָּכ לי
 ּוחְגִנִּת םֶכיִנְרְקְבּו וּדְהָּת ףַתְכְבּו דצְּב ןעי=: :הָזָר הָש ןיִבּו יֹהיְרְב
 יִּתְעׁשּוהְו= :יהָצּוחַה-לֶא הָנָתֹוא םֶתּוציִּפֲה רָשא רע תֹולֲחנַה"לכי
 יִתֹמיָקֲהְו :יהׂשְל הֵׂש ןיִּב יִתְמפָשו זבל דֹוע -הָנייָהְתִאלְ יִנאַצְל
 יםתא הַָעְרִי אּוָה" דְוָד יֵּרְבַע תֶא ןֶהְתֶא הָעְרְו דָחֶא הע םָהיִלע
 יִדְבַעו" םיִהלאָל םָהָל הָיִהֶא הוהְי יָנֲאַו :הָערְל לה הָיִהיאּוהְו
 לש תיִרְּב ימָהְ יּתְרְכְו5 ייתרּבְד הָוהְי יגאל םֶכֹותְב איִׂשָנ ידָוָד

 :'םיִרויב נשות במ בשר ץרַהְרִמ הָעְרְיהְִח ית
 וַעְב שה יּתְרוהְויהָבְרְּב ֵתעְבִנ תוביִבְסּו םָֹואי יִתְַגְו
 ּהָלּובְי ןֶתּת ץֶרָאָהְ ויְרּפ-תֶא הָדָשַה ץע ,ןתְנְו :ויְהְי הָכְרַב יִמָשנ
 םלָ תוטמחתַא יִרְבְׁשְּב הוהְי יִנָאְיִּכ ושְדיְו חַטָבָל םֵתָמְרַא-לע ּיָהְו
 ץֶרֲאָה תָיַחְו םיוגל ּוּב דע יהודא :םֶהְּב םיִדְבְעֶה דיִמ םיִּתְלצַהְו
 םֵׁשְל עַפמ םֶהָל יתמקהו 9 ;דיֶרֲחַמ ןיִאְו חַטֶבל ּובְׁשְ םֶלָכאְת אֶל
 ּועֶדְיְופ :םיוגַה | תַמְלּ דוע ואשיחאלו ץֶרָאְּב בֶעְר יִפְסַא דוע  וָהְיאְלְ
 :הְוהְי יינדא םָאָנ לֶאְרְשי תיִּב יִמִע הָמָהְו יָּתֶא םֶהיִהְלֶא הָוהְי יִנֲאְיְּכ
 ס:הוהְי ינדא םָאְנ םַכיִהָלֶ נא םַתַא יםָרֲא יִתיעְרַמ 'ןאצ י ינאצ* ןתַאְי

 | )%( 6 | 16 ** 46 6רַהְבּו | * 69 'ִמְבּו 1 | < 1 לע6 6 + 6 23155 * 14
 ל ] 6 68% רמשֶא | < 1 6 זפ 'ראָו | 7 == 69*ג ןאצַה ןֵּתַאְו | 18 8-+-םיִעְרָה

 | הָאיִרְב | 21 =* 6 םתוציפה הָלְחנַה"לכו  MSSיִּכ | 20 5 41 6 6 |? 16 מסממ + 66
22 3+ inter arietem et arietemm cf 17 || 23 *°>6(<), prb add|| ל 1 6 mlt MSS 

  ad | 1c 0 mltםֶהָל | 24 = 6 501 דודו | * >8 | 25 * 6 דודָל | ל >6, זס
Mss Edd D3, א םיִרְעיִּב | 26 = crrp; prps (cf Vrs) iA (םיִביִבְר םֶהֶלֵס | 

b <6, frt add || 5 <6 || 27 <653 || 29 1 6 65 nib (WB), al prps םלש | 
 3o*dlc 68 | ל 41 6 6 | 3r° Var םתאו >6% prb ₪ | * 6 'צו | < 6 6 6|

 41 6 68 יִנָאָו 6 6 151155 63% + הוהי.
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 םָּבִל 'םַעַָב יֵרֲחֶא "'םישע המה" םֶהיֵּפְּב 'םיִבְנִעדיִּכ ּוׂשֲעֵי אֵל םָתֹואְו
 -תֶא ועמשו ןגַנ בָטִמּו לוק הָפְו 'םיִבְנַע ריש םֶהְל ידו :יףלה
 הָיָה איִבָּנ כ ּועְרְיְו הֶאְב הֵּנִה ּהָאֹבְבו :םָתֹוא םִניִא םיִשַעְו ךיִרְבִּ

 פ -'וםָכֹותְב
 לֵאָרְׂשִי יעור-לע אָבְּנַה םִנָאדוְּבי :רמאל ילֵא הָנהְי-רַבְד יהיו 4

 לָאְרשי יער יִוָה הוהְי יִנדַאורַמָאדהְּכ םיִעְְל יםָהיַלַא תְרַמְאְו אָבְּנה
 יבְלחַהדתֶא םיִערָה ּועְרִי ןאצה אולה םֶתֹוא םיער יָה רֶׁשֲא'
 -תֶא+ :ּוָעְרִת אל ףאצה ּוחַּבְזִת הָאיִרְּבַה של רֶמָצַה"תֶאְו ולכאת
 םָּתְׁשַבַח אל תְרְָׁשנלְ םָתאַּפְרדאְל הָלּוחֲהתֶאְ םָתְקַַּח אל יּתֹולֲחַּנַה
 םֶתיֵדְר 'הָקַזַחְבּו םּתְׁשִקִב אָל תֶדָבאַהתֶאְ םֶתבַשַה אל ּתַחֹּלְנַה-תֶאו
 תיַחְלָכל הָלְכֲאְל הָנִייְהִּתַו הער יִלְּבַמ יהָניִצּופְּתַו5 :ּךְרֶפְבּו םֶתא"
 הָמְר הָעְבַּגד דב לת םיִרָהֶה לָכּב ינאצ יונשי< !יהָניִצּופּתַ הָרשַה
 כל ס :שקבמ ןיִאְו שר ןיִאְ יינאצ ּוצְפַנ ץֶרָאָה ינְּפלְּכ לע
 ןעי אָלְדִא הֹוהָי ינו םָאְ יִנָאדיַחְ :הָוהְי רַבְּדיתֶא ּעְמָש םיֶער
 הער ןיִאַמ הֶדָשַה תיַח- לָכְל הָלכֲאְל יֹנאצ הָניִיְהִּתַ זבל ינאצ-תֹויֲה
 :ּועָר אֶל ינאצדתֶאְו םֶתֹוא םיִעֹרָה ּועְריַו ינאצזתֶא יער ּׁשְרָר"אַלְו

 ינָנַה הֹוהְי ינדַא רֿפָא-הְּכיי :יהָוהִי"רבְּר ּועְמְש םיִעְרָה ןכָל
 -אָלְוי ךאצ 'תועְמ םיִּתַּבְׁשַהְו םֶדִָמ יִנאצזתֶא יִּתְשַרָרְו םיערָהילֶא
 יםָהָל ןנֶהְת"אלְו םֶהיֶפִמ ינאֹצ יָּתְלַצַהְו 'םָתֹוא םיָעֹרֲה דע עֶר
 -תֶא יִּתְׁשִרָדו ינָאיִנְנַה הָוהְי 'יגדַא רָמָמ הָּכ "יִכ פ :הָכְכָאְל
 לנאֹצָדֹותְב ֹוָתֹיֲה םויּבי ֹורָדְע יהָעֹר תַרְקְבָּכ> :םיִּתְרָקִבּו ינאצ
 רֶׁשֲא תמּוקמַהלְּכַמ םהְתֶא יִּתְלַצַהְו ינאצזתֶא רָקבֲא ןֵּ יתוׁשְרְפנ
 ךמ םיִתְצְְַּו םיִמַעָהְִמ םיִתאַצֹוְהְוי :לָפְרעַו ןֶנֶע םִיְּב םָׁש ּוצְפְ

37: NTT 

 םיִקיִפַאְּב לֵאָרְׂשִייֵרָה"ֹלֶא םיִתיִעְרּו םָתָמְדַא-לֶא םיִתואיבַהְו תוצְרַאָה

 'חא| | ! 6 םִיִצְקַׁש  | ac 68 | * 1c 689בז 5 1 6 63 םיִבְוְכ (6 בְוָכ)
  +1 | © Gtרָשָכ  ppsָתייָהְו | ל  | > ₪1 6 6 (dittogr?) | 32 * 660תצעמ $

 | םיִכע | ספ 34,2 5 466 | ** 6ג ועְריַה | 36+ 00 | * 69 בֶלָחָה
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 800 לאקזחי 33,16--1

 הָמָרצּו טּפְׁשִמ ול הָנְרכְנִת אֶל 'אָטֶח רֶׁשֲא "ּוְתאטַחיִלּכ6 :תּוָמי
 להָמָהְו *יִנדַא כ ןֵכְּתִי אל ךִמַע יִנְּב ּורְמָאְויז :הָיְחִי ונַח הָשָע
 :םֶהְּב תֶמּו לוע הֶׂשֲעְו ֹותָהְרִצִמ קידצדבּושָבי :ןכְמידאל םָּכְרַּ

 וש

 :הָיִחְי לאה יםָהילע הָקָדְצּו טּפְׁשִמ הֵׂשְעְו ותעשרמ עָשְר בוב
 תיִּב םֶכְתֶא טופשֶא ויִכְרְדִּכ שיא לנדא רד ןֵכְּתַי אל יםָתְרמַאופ
 פ :לֶאְרְש

 דאב ּונֲתּולְגְל ׁשֶדֹחַל הָשְמְחַּב יָרְׂשֲעָּב הָנָׁש הָרְש יִּתְשַּב יִהְיַו
 לא הָתְיָה הָוהְידְיַו> :ריִעָה הָתְּכַה רָמאל םֶלָשּוריִמ טיִלָּפה לא
 חַתַפיַו רקְּבּב יל לא אוּב'-דע יֿפ"תֶא חָּתְפיִ טיפה לאב פל בֶרָעַּ
 םֶדָאְְב< :רָמאָל יל הָוהְידרבְד יִהיַו>ג 5 :דוע יִתְמַלֶאְ אָלְו יּפ
 הָיָה דָחֶא ירמאל םיִרְמָא לֶאְרְשי תַמְדֲא-לע יהָלֲאָה תֹובְרָחַה יֵבְׁשְי
 ;הֶשְרומְל ץֶרֲאָה הָנְּתַנ נלי םיִּבַרּונָחנֲאַו ץֶרָאָה"תֶא ׁשֵרייַו םֶהְרְבַא

 ולכאת ו יטְַה"לע הָוהָי יִנדַא ו רָמָאדיהפ םָהְלַא רַמָא ןָכְל5
 םתְרַמַעְ< :ּושָריִת ץֶרֶאַהו ּףכְּפָשָת םֶדו םֶביִלּוְלּגלֶא ּואָשִּת 'םֶכְניִעְו
 ץֶראָהְו םָתאַּמִמ ּוהָעַר יתָשָאתֶא שיִאְו הבת ןַתיִשע ָכְּבְרַח-לע
 דםָא יִנָאדיַח הָוהְי נא רַמָא-הּכ םֶהְלַ רַמאת-הְכיז ם ּושְריִּת
 ףיִּתַתְנ החל הֶבָשה יִנָפ לע לׁשֲאו לפי בֶרֲחַּב יתובְרֲחַּב רשא אפ
 קרֲאָה"תַא יָתַתְנְו5 :ּותּוָמָי רֶבָּדַּב תֹוְרְעמַבּו תָֹרְצַמַּב רֶׁשֲאו לכל
 :רבוע ןיִאַמ לֵארְׂשִי יָרָה ּומָמָשו ּהָזֶע ןואָג תֵּבְׁשִנְו הָּמַשִמּ הָמְמָש
 -לָּכ לע הָמַשְמ הָמְמְש ץרֶפֶהתֶא יִּתַתְּב הָוהְי יִנַאדיִּכ ּועְדיְו
 יםיִרְּבְדִּגַה ךִמע יִַּב םֶדָאְְב הָתַאְו* = ם "ּושַעי רש םָתֹבֲעות
 -תֶא ׁשיִא רַמַאתֶא דַח=יִרְּבְ םיִּתְּבַה יָחְתְּפָבּו תוריקַה לָצֶא ְּךְּב
 :הָוהְי תֶאְמ אֵּצַּה ירָבְּרַה הָמי משו יאָבְדּואְב רמאל ֹויָחָא

 יִרְָתֶא ּועָמָשְו גע נפל ֵׁשְִ יםָעאובְמּ לא אבי
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 ְךמעגְּבילָא רֵּבּר םֶנָאְּב< :רמאָל יִלֶא הָנהְורַבְד יִהְיִני 8
 שיא ץֶראָה-םע יּוהָקלְו בֶרַח ָהיֶלָע איִבָאיִּכ ץֶרֶא םֶהיִלא ָתְרמֲאָו
 "לע הָאְּב בֶרְחַהתֶא הָאְרְוי :הָֹצָל םֶהָל ותא ְּגְתָגְו 'םֶהיִצְקִמ דָחֶא
 לוק"תֶא עמשה עמְׁשְוּי :םָעָה"תֶא ריָהְזַהו רֶפּושּב עֶקְתְו ץֶראַה
 יתַאפ :הָיהְי ושארֶּב ומ ּוהֲחָּקִּתַו ברח אֹוָבָּתַו רֶהֶזִנ אָלְו רפּוׁשַה
 :טנמ ׁשְפַ ירה אּוקְו הָיִהִי וָּב ֹומָּד רֶהֶזִ אָלְו עַמָׁש רַפוׁשַה לוק
 םַעָהְו רוש עֶקְת-אָלְו הָאְּב בֶרָחַה-תֶא הָאְרִייִּכ הָּתֹצַהְופ
 ֹומָרְו חָקְלִנ ינוע אּוָה שָפַג םָהָמ חְקִּתַו יבְרֶח אּובְּתַו רֶהזְנ
 לֵאָרְׂשִי תיִבָל ךיֶּתַתְנ הפֹצ םֶדָאְְְב הָּתַאְוְי פ ׁשְרְָא הָפֹּצַה"דִיִמ
 תומ עשר עָשְרְל יָרְמֲאְב :"יִנָּמִמ םָתֹא ָתְרַהְזַה וי רַבְּד לפמ ָתָעַמְשְו

 ֹומָדְו תּומָי ֹונֹועַּב 'עָשְר אּוָה ּוכְרַּדִמ עשר ו ריֵהְזַהְל ְתְרַּבְד אלו תּומָּת

 -אלְו יהָּבִִמ בּוִׁשָל "וכרדמ עׁשָר ְתְְֹזהיכ התא :שקבא די
 ס  ִתְלַצַה ָךָׁשְפנ הָּתַאְו תּומָי ּונֲֹעְּב אּוָה "ָכְרּדִמ בֵׁש
 "כ ירמאל םֶּתְרַמַא ןֶּב לֵאָרְׂשִי תיִּבלָא למָא םֶדָאְרְב הָּתַאְוִ
 רמָאי* :הֶיְחָנ 'ִיִאְו םיִקַסְנ ּונָחְגַא םֶבּו ּוניִלְע ּוניתאטחְו ּוניִעָשַפ
 "םָא יִּכ עָשְרֶה תֹומְּב ץּפְחָא-סַא הֹוהְי "יִנדַאוָאְניִנָאדיִח םָהילא
 ּותּומַת הָּמָלָוםיִעָרָה םֶכיֵכְרּדִמ ובוש ּובּוש הָיָחְו "ָּכְרִִמ עֶׁשָר בּושְּ
 תקע ְךְמַעיִגְבילַא רַמֲא יִסֶדֶמְָב הָתַאְי* = ₪ | לֶאְרְשְו תב
 םּיְּב יהב לָשָבִיאְל 'עָשְרֶה תַעָשְרו" ועָשּפ םּוְיְב ּונָליִצַת אָל קיּדַצַה
 יִרָמָמְּב :יֹוִתאטֲח םֹנְּבי יהב 'תֹיְחל ילכוי אל 'קידצו ועָשְרמ ובּוש
 יוָתקְְצִלּכ לוע הֶׂשֲעְו ותְקְדצְדלע 'ַמָב"אּוהְי יהָיחְו הָיָח" קיל
 תּוָמ עַשְרֶל יָרְמָאְבּוי4 :תּומָי יב הָשָעְרָשַא ָלְועֶבּו ןְרְנִת אָל
 'ִעָשְר ביִשָי ילבֲחי :הָקָרָּו טַפְׁשִמ הָשְעְו ותאָפַחְמ בָשְו תּוָמָּ
 יאָל הָיְחָי ויָח לע תש יִתְלַבל ךְלָה םיִיַחַה יתּקְחִּכ םלשְי יהל
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 םיִלָלֲח םכְּכ יויָתֹרְבִק ויָתֹוביִבְס* ּהָלָהְק"ִלָבְו לושא םׁש=י :בָרָח"ילְלַח
 הָלָהְק יהו רֹוב"יִתָּכריּב יהיתרבק ָנְּתִני "רשאי ֹבְרֲחְּב םיִלָּפְגַה
 תיִּתַח ּונְתְנרַׁשַא יבְרָחַּב םיִלְפְ םיללח םֶלָּכ ּהָתְרְבְק תֹוביִבְס
 ֿםילְלֲח םֶלּכ ּהָתְרְבְק תֹוָביִבְס ּהָנומַה"לכְ םליע םַש+ :םייח ץֶרָאְּב
 ָֹנְתְנ רֶׁשֲא יֵתֹויְּתֲחַּת ץֶרָאלא וםיִלָרֲע ר"רָׁשֲא בֶרֶחַּב םיִלָפְבַה
 םיִללַמ ךותַבי5 רוב יִדְרויתֶא םֶתְמְלְכ ּואְשִיַו םייַח ץֶרָאּב םֶתיִּתִח
 -יִלְלַח םיִלְרע םֶלָּ הָתֹרְבִק ויָתֹוביִבְס הָּומֲה"לְכְּב הָל בֵּכְׁשַמ ּוֹנְתָנ
 ירוב יָדְרוידתֶא םְתָמְלְכ ָאְׂשי םייַח ץֶרָאּב םֶתיִּתַח ני בֶרח
 ףריִתוביִבְס הנּומֲהלָכְו ב שמ םָש ות םיִלְלַח ךוְתְּב
 :םייח ץֶרָאְּב יםֶתיִּתַח ּונַתָבדיִּ בֶרַח =יללחמ םיִלָרֲע ככ ַהיִתורְבק
 יל לואשודרי רֶׁשֲא .יםילרעמ טיִלְפְ םיִרֹובְג"תֶא בכי אָלְריַל
 -לַע יונ יֵהְּתַו םָמיִשאָר תַחָּת םֶתּובְרַחדתֶא ּונְּתִיַו יָתְמַחְלִמ
 םילרע ךוְתְּב הָּתַאְנ :"םייַח ץֶרָאּב" ימיִרוּבְּג 'תיִּתחַיִּכ םֶתּומְצַע
 ָהיִאיְִנלְכְ תיל םודָא יהַמְׁשִפ :בְרֲחיללֲחתֶא בּכְׁשִתְ רֵבְׁשִת
 ּובָּכְׁשִ םיִלְרע תֶא המה בֶרָחיִלְלַח תֶא םֲתְּובְנִב ףוְנִּתְנהרַׁשַא
 ְָרי-רְׁשַא ינצלו לכ ןוִפְצ .יִכיִסְ יהָמׁשּס :רוב יֵדרי-'תֶאְו
 -ילְלֲח-תֶא םילְרע ּוְּכָשיַו יםישוב םָתְרְּבנִמ 'םֵתיִּתַחְּב יםיִלְלֲח-'תֶא
 -לע םַחֵנְו הֹעְרַפ הָאְרִי םָתֹואז :רֹוב יֵדְרוי"תֶא םֵתָמְלְכ ואְׂשו ברח
 -יִכצ :הָוהְי ינרַא םָאְנ .וֿיֲח-ַלְכְ הלר בְרהיֵלְלֲח *הָנּומֲה- לָּב
 -יִלְלַחתֶא םילְרע ְךּוּתְּב בֹּכְׁשִהְו םַײח ץֶראְּב ֹוְתיִּתֲח"תֶא ייֵּתַתְנ
 מ  :הוהְי ינדַא םָאְנ הגומַהלָכְ העְרַפ ברח

 22 *= >6 (1 6 5 ּהָתְרבִק תֹוביִבְס) | 55 >6; 1 'ִפנ 6 צ 23 | 23 * 6 66 |
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°1'9J | * gMSS 36 61 6 nnn | 25 ** <6 = 24 vel26;םֶתיִּתח | 24  GRA 
 dittogr || ל add ? 680 ּונָתַנ 3 ּובָשְחָנ | 26 * 63 'תְו || * 682 םָנ- | 68
 תוביבס | 16 65 ּהָתְרְבְק I < קזט 1 יִלְלַָח | 6 רֶׁשֲא | + 09* 36 תיתח |
 27 ** 6 שו; אלו >5 | * prb 1 Dba cf Gn 6,4 | = 1 6 69 םֶלּועַמ |
 4 62 הָמָחְלִמ (6*%) | * 1םֶתָנַצ, 6 'תונצ (קזג666 הָניִיְהִַּ) | '1 םֶתיִּתִח | < 3
 םֶתְרּובְנָּב, ₪ 1 | ** 692 םֶהייַחְּב | 28 = 41 6 8(6) (קזקפ רָבַקִּמ) | 291
 c 6םָש | ל dl ₪ 6 6; 569 'מו je 5 ּובָשְחַנ cf 25; 6 ֹונְתָנ rer ּהָת-;%

prb(םֶת-?) ּהָתָרּובָקְּב | * > || ! וו 5 60% תֶא | 30 *16 6 םֶש | * >693,  
Va?9; 6 רֵׁשֲא יֵנְרֵסַו | 4 >6 || * 3 בָרָח יֵלְלַח,  cf56 םיִג--  dl | > nonn MSS 

V paventes || 8 >6(), prb add ||םיִּתַח  prps 6 5 (ArrnOévreg)םיִלָרְע | 5  

inn1 ןתָב ₪ 6 | * 1 6 א  prb add || 32° prbבז < 6 םֶנ-- | ל? <6)&(,  
 ס יִתיתח



32,9—21 EZECHIEL / 797 

 :הֶוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יצְרַאדלע ךָשח יִּתֲתְנְו
 רֶׁשֲא 'תֹוצְַא-לע* םלּוגב ְרְבַש יִאיִבֲהּב םיִבַר םימע בָק יִתְמעְכַהופ
 "לע ּוָרֲעְׂשִי םֶהיֵכְלַמּו םיבַר םיַמע ףיָלָע יִתּומְׁשֲהְוי :יםָתְעַדיהאל
 יםּויְב ושְפַנָל שיא םיִעָנְל ּודְרָחְו םָהיֵגְּ"לע יִּבְרַח יְִּפוְעְּב ירעש
 :ְָאֹובְת לָבְּביָלְמ בֵרֲח הָוהְי 'יגדא רַמֲא כ יָכיי פ :ְּדָתְלַפמ

 םכְּכ םִיֹוג יציע ףָּנומַה ליִּפַא םיִרֹּבּג יתֹוְָרַחְּבי
 :ּנֹומֲה"לְּכ ידֲמְׁשַנְו םִורְצַמ ןואְג-תֶא ּודְדשְו

 םיָּבַר םומ לַעַמ ּהָתְמֶהְּב"לְּ"תֶא יִּתְדַבַאַהְויי
 :יםֶחְלְדִת אל" הָמֵהְּב 'תּוסְרפּו דוע םָדֶאלֶגָר םָתָלְדִת אלו
 'ךילוא ןְמָׁשּכ םָמּורַהְנְו םֵהיֵמיֵמ 'ֵעיֵהְׁשַא דאי
 :הָוהְי "יד םָאָנ

 יהָאלְמִמ ץֶרָא 'הָפשְנּו הַמָמׁש םִיִַֹמ יץֶרָא-תֶא' יִּתְְּב
 :הָוהְי יא וערי הב יִבָשְולּכתֶא "ָתֹוּכַהְב

 דלַעְו םורְצַמלַע ּהָתֹוא 'הָגנֹוקְּת םִיּּגַה 'תֹנְב יָתּוְנּוקו יאיַה הניק
 פ | והָוהְי ינדַא םֶאְנ ּהָתוא "הָננֹקְּת ּהָנֹומֲה"לְּכ

 הָוהְוירְבְד היִה שֶחל רֶשָע הָׁשַמֲחב 'הָנָש הָרְׂשָע "יִתְשַּב יִהְיַו יז
 הוא יּוהְררוהְו םִיְָצִמ 'ןומה-לע יהָהְג םֶנָאְןֶּב :רמאל לא
 םִיֹוג תֹונְבּו

 רוב יִדְנתֶא | יתֹויּתְחַּת ץֶרָאלֶא 'םָרּדַא
 :םיִלְרע-תֶא הָבְכָשָהְו הָהָר יִתְמַעָ ימי

 :'הינומַהלכְו 'הָתּוא 'ּוכָשְמ יהָנָתִנ בֶרָח לִי בֶרֲחיללַח ךותְּבִי
 יםיִלְרעָה ּוְכָש ּוָרְָ ויָרְזְע"תֶא לאש ךותִמ םיֶרוּבְנ לא ולרב

 8 5 6% ץראה | ף *1 6 6 ִיְבָש | ** 1 6 6 ץֶרָאלָא | < 16 6 ָּתְעדָי |
 נס * 6 ּומָשָהְו | * <3()6 | < >8 || % 6 ory || זז * >2/155 8 | ל 616 6 [
 12 * 86 בֶרָחְּב; 8% סז 501 םיִדּבנְּב | * 6 רָּבַשְנ | דב * לכ >5 | * 600 תַפְרַפּו

prps 6 6 Don | 14 3 GA 00706 (>) Toreתסרפ אלו | = <3;  )== (cf3  

ropevcovrat | Sdlc 6 | 15 °° prb dlc 6 |1 כ?( |? 6 ףסטאשס(ו | 5 6 ( 
 ל lc Vrs הָמָשְנְו || < ₪ 1 6 6 'bמ1 | % 6 יִתֹוְרָוְּב | 16 * א9* אוָה | >36; 1 6

sc 66 ּהָּתְנַנּוקְו || < 16 68 'בו | 58 הָּנַנ- | זְד * 2/155 3 יִּתָשְעְּב |  
 ןושארָב | 18 * 8?--יהנ; 1 ? 6 6 אָבָּנַה | * ? | = 8 הָרְבָשְו; + ספ ְתְרַמָאְו |

cf8 36 )67?( תיִּתְחִּת MSSףך- | ¢  (19 vel )cfקז םרדא 1 ? םדרא  dub;44  

IND (cf 24,21; 33,28) |ךוע  crrp; frt orig31,14 | 116 24155 6 לֶא | 19 ™ ss 
 20 ** >3; 66 sol 1ּתֶא || * 8 'מּו 6 בֵכָׁשְו | < >6 || % 6A5ג ונּומָה (כ)) לָּכ |

 21 63 'די vel ּורְּבְדְו | ל m1: 155 Edd 6 יִליֵא | * 6+ ךותְּב



 206 לאקזחי 32,8—31,16

 וָלּכִיו ָהיתורֲהנ ענְמָאָו םוהְּתתֶא לע ייִתְפּכ יִּתְלַבֲאָה הָלֹאׁ
 לוקי :הָּפלֲע וילְע הָרְׂשַה יִצֲע"לכְו ןֹוָבְל ויל 'רָּבְקִאָנ םיָּבַר םימ
 ּומֲחנו רוב יֵדְֹ-תֶא הָלֲאְׁש ותא יָררוְהְּב יםיוג יּתְׁשערַ" ּתָלּפַמ
 :יםימ יֵתׁשלְּכ ןונְכְלבוָמְו רחְבִמ ןֶרעיִצע"לָּכ 'תיִּתְחַּת ץֶרָאְּב
 ְּותְּבי ולב ּובָשָ ועו בֶרֲחייֵלְלֲח"לא הָלָאַׁש ודי דֶּתִא םֵה"םג ל
 -תֶא "תוהו ףןְדעיצֲעב לֶדנְבּו דֹוכָכְּב הָכָכ תיִמָד ימלא :יםיג
 אוָה בֶרָחיֵלְלַח-תֶא ּכְׁשִת םיִלְרִע ְותְּב תיִּתְחַּת ץֶרָאלָא ןעדיצע
 פ | הוי יִנֹדֲא םָאָנ הנֹומֲה"לָכְו ּהעְרפ

 ׁשֶדָחַל דָחֲאְּב שֶָח רֶׂשְע"ייגְׁשִּב הָנָש הָרְׂשֲע ייִּתְשּב יהוו 2
 םִירְצִמיָלִמ הָעְרּפ"לַע הניק אָש םָָאדןָּב <רמאל יא הָנהְי"רַבְד הָיָה
 יִתיָמְדִנ םָג ריְִּי וא ָתְרמֲאְו

 יְיִתרֲהְנְּב חַנֶתַו םיִמָיַּב 'םיִנַּתַּכ הָּתַאְ
 ס  יֶתורָהְנ 'שֶּפְרִתַו ְּךֶלְנרְּב םִיַמיחַלְדִּתַ

 הֹוהְי יינֹדַא רַמָא הָּב
 :יִמְרְָּב 'ִךּולַעָהְו יםיֵּבַר םיִּמַעְי ילֲהְקִּב יִּתְׁשְריתֶא ךיֶלְע יֵתְׂשַרָּו
 ְךֶכיִטֲא .הָרָׂשַה יגּפילע יץֶרָאְב יִךיתְשַטְנוי

 :ץֶרָאָה"לָּכ תָיחי ממ יִּתְעְּבְשַהְו 'םמָשַה ףועָּכ ְךיֶלְעיֵתנּכְׁשַהְ
 :ְָתּומָר 'תוְיְאְגַה *יִתאָלַמּו .םיִרָקָהְלִע ָּךְרָשְּבתֶא יִּתַתָנו
 ְִָמןואלְמיםיִקְפאָג "םיִרָהְלֶא"'ָמָדִמְַּּפְע 'ץֶרֶא יתיקָשהְו*
 םָהיבְכגתֶא יתרה .םופש תב חיפש
 :וךוא ריִאְו"אל תָרָיו ונסכא ןגָעּב שמש
 ְילֲע 'םֶריִדקִא םמָשּב רוא יֵרוֲאמ"לְכ

éokéragev )6% érévongev cf 9( | ° >£30 | 6דפ 5 61 6 6 | ל 65 א.  
 יש ּופְלע | 16 *= 6 'גה וׁשֲעְרְנ 5 ץֶרָאָה הָשַעְרַג || ל >6, pb ו || < 616 608)||
 6-6 id Vrs, sed prb add || 17 * 68 1עְרַוְו? prps וירו 0) | ל קזפ 1 6 6 יִבָשי |
 56 crrp? | 18 >> <6 (2); add || ל 6 KardBnor kai karaBiBdcenr ('רּוה] הדר) |

8MSS Dx 65% dexdry p. ||698 יִּתָשְעְּב | *  Cp 32, 1° prb 1 6 13MSS 
 2 +5 prb crrp; exc? vb nonn || * 1 ןינתכ || < 1 קש ְּךיִתֹורְחָנָּב | % Vaז ם5-- |

 < 6 ד. חסד. טסט | 3 5 dlc 68 || ל 616 668) | © m cs dl | 1c 60)) ךיִתיִלַעַהְו |
dl (mפדלֶא | 3 >65; ' Orהדשה || 5 >6;  cs) post4 5 6 ְךיִתיִטְנּו | ל טפק (וב  

 6) | == 658 'אה לכ תיח לכ; ft 1 תו תו הּיַח"לָכ | 5 * 1 ? 6 86 ּואְלְמְנְו |
 ל >6(%) || = ?; םספמ MSS (ףיִת-כ ּךֶתומָר 6 ממ; 1? ֶתיִוָב 6 | 66
 הָתְקַשֶהי || ל 6 'ִאַה | 406 ? 6 6ח6 ד. ח\ 006 טסט = ךתיורמ? 1? יתיורה) |

prps5 6 (ןוח\מטש || '  cf1 אל,  add | * ft4-4 8 םירהו 6 'הדלע; ₪  
 ממ, sed (m cs) prb dl | 7 1? 6 659 ךְתּובְכְב | 8 * 6 טטשאסד000ט0וץ.
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 :'הְיָשַה יצע"לְּכ לֶא הָמְלָש ָהיִתלֲעְּתדתֶאְו
 יָתּפַעְס הָניֵבְרּתַו' הָדָשַה יצע לָּכַמ ותָמְק יאֲהְבג ןֵכקלעפ

 יוחְלַשְּב םיִבב םִיממ  'וָתראָפ הָנְכְרֲאַ
 םִוָמָשַה ףוָעלּכ ּונָנְק ויָתּפַעְסִּב

 הֶרָשַה תֶנַח לָּכ ּורָלְי ויָתֹראְפ תַחָתְו
 :םיִּבַר םַיּג 'לָּכ ובָׁשִי ֹולָצְבּו

 ויִתילָּד 'ְִּרֶאְּב .לְדְנְּב יוז
 :םיִּבַר םיַמְלֶא וָשְרָש הָיָהיִּכ
 םיִהְלאְנְּ יהְמְמעיאל םיִזְרא

 ויָתּפעֶמ-לֶא | ומָד אָל םיִשּורְּב
 יָת יָה" םינמרעו
 :ויפיְּב ויֵלֲא הָמָדיאְל םיִהלֲאְנְּב ץַע לָּ

 ןְגְּב רֶׁשֲא יציל האנק יָת בֹרְּב ףויָתיָשַע הפי
 רֶׁשֲא ןעי הֹוהְי יָנֹדַא רַמָא הָּכ כלי 0 :םיִהֹלֲאָה
 :ֹוָהָבָנְּב יֹובָבְל םָרְוי יםיתּובע ןיּב-לֶא י וּתְרַּמַצ ןַּתַו "הָמיקְּב יִּתָהַבָּג
 :והיּתְׁשַרג ועְׁשְרּב ול הָשַעָי וׂשֲעי םיוג "לא דָיּב והֹנִתָאְווי
 תֹוֲאֿג "ילכו םיִרְהָהדילֲא ּוהשטיו םיוג יִציִרֲע םיִרָז ּוהָתְרָכיוְ>
 ול ר ץֶרָאָה יקיִפַאלֶכְּב :ויתארפ הָנְרבְׁשּתַ ויתוילד ּולָפַ
 -לֶאְ םיִמָשַה ףוָעִלָּכ ּנְְׁשי ותְלַּפמלַע :יוהשטיו ץֶרָאָה יז ימַעדלָּ
 -לָּכ םתָמּוקְב והביא ל רֶׁשֲא ןעמלי+ :הָדָשה תָיַח לכ יָה יָת
 ימֲהיִלֲא וְדמַעְידאלו יםיתבֲ בָא םָּתְרַמצ"תֶא ו ּונְתידאְלְ םימדיִצע

 ךותְּב יְִּחִּפ ץֶרָאְלֶא תֶנָמל ות לכ כ יםימ יִתָשלָ םחְבְנְּב
 וָּתָדר םֹויְּב הֹוהְי ינדא רַמָמְדהְּכ55 פ | רוב יִדְרוְנְלֶא םֶדָא יִנּב

>6FA();ההבג || **  dl || ° prps 1N | 5 * 1 6 nonn MSSע ' prb4°  
prbdl | 65 ס ויתמ-- | *<6,  | cf4הָניִמְרִתַו  prb dl | > dub, frt orig 

frt origףייו || * 63 ברְּב,  frt dl 6 5 | 7 * Ben Naphtובָשָי | ל  nonn MSS Vrs 
81c mlt MSS NBD | 6 = <668( | * 616 6 || 5 <3 1 6:םֶרּב 6 55 |  

 frt add | זס * 81 6 6 | * 16 3 הג | < 3 iתָמְקְּב | %1 6 6 תֹובע3|
 << 6 Ng: frt ? 1 ;(?1רN) sol kal éidov ובבל 4 \ זז *1 'תאָו || ל חוש 5

ef faciet (NWY\?) ezדע 6חש\6ושע 0000, 3  émoingevליא | = 2? 6 א.  Or 

lשוש (ותיִּבָשָהְול | 12°1 לע 66 | 6 לכְב  secundum peccatum eius et peraet 

frt irrepsit e 12a; al |וטמְרִיו ;  prpsקפ ודדיו, ג דריו? | < r8 | % ק cf5 ]ראפ  

dub; >0X (Sh); ft dl3. זס |?  cf13 = 1'ראפ (6) -לעו | 6 תובע  
 © prb add | % >6%א.

51% 
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 ןעֶצְּב שא יִּתְתְנְו סורְתַּפדתֶא יִתְמָשַהְוי+
 :אָנְּב םיִטֶפָש יִתיִשָעְו

 :אָג ןומַָהדתֶא יִּתַרְכַהְו םִיָרְצִמ זוָעָמ סלע יִתָמֲח יִּתְכַּפָשְו5
 יִרָצ ףנְוי עְָבהַל הָיְהֶּת אָנְו יט יל לּוָח םִוְֹצַמְב שא יִּתָתָנְוֿפ

 :הָנָכְלַת יֵבְׁשִּב 'הָּנַהְ לפי בֶרָתַּב תָסָבייִפּו ןֶוא" יִרּוחַּביז :םָמּוי
 םִיֹצִמ "תּוטמדתֶא םָשיִרְבְשְּב םויה יִָּשֶח סַחְנְּפַחְתְבּוי

 :הָנָכָלַת יִבָשּב ָהיֶתונְבּו הּנפִכְי נע איה  ּהָנע ןואָנ הָּבתַּבֶשְנְו
 פ | :הָוהְי יִנֲאיִּכ עָדָה םִָרצִמְּב םיִטפְׁש יִתיִׂשָעְופ

 -רַבְד הָיָה שֶדְחַל הָעְבְשְּב ןוׁשאַרְּב הָנָש הָרְׂשֲע תַחַאְּב יהו
 יִּתְרָבְׁש "םִיָרמילִמ הֶעְרפ יֵעוָרְז"תֶא םֶרֲאְָּב>י :רָמאל יִלָא הוה
 ׂשּפְתַל ּהָקְוָחְל יתׁשבֲחְל לּוָתח םּושל תואָפְר תֶתָל הָׁשְּבהייאל הגה
 era הָעְרַפ"ילֲא ננה הוהְי ינֹרֲא ורָמֲא-הּכ כל ס בְרָחָּב

 -תֶא יִתְלפַהְו 'תֶרּבשַּגַהְתֶאְו הָקְזֲחִהיתֶא" וויִמְְזְתֶא יּתְרבָׁשְ
 :תוצְראָב םֶתיִרְזְו םגַּב םִיָבָצִמ-תֶא יִתוציִּפָהְו 5 ּוְדָנִמ בֶרָחַה
 יִּתְרַבְׁשְי וָדָיָּב יִּבְרַח-תֶא יִּתַתְנְו לֶכֶּב ְּךֶלֶמ תוערֶז-תֶא יִּתְקִּחְו
 תוערֶזתֶא יתְקזחַהְו 5 :רינפַל ללֲח תוקאנ קָאָנְו הֹעְרּפ תֹועֹרְז"תֶא
 יִּבְרַח יִּתְתָּב הּוהְי יִנֲאְיִּכ ּועָדיו הָנְפַּת הָעְרַפ תועֶזּו לבב למ

 םירָצְמתֶא יוצג ;םיָרְצִמ ץֶר"לא ּהָתֹוא הָמָנְ לבבל ךיָּב
 פ  הָנהָי יִנֲאיַּכ ּועְדְיְו תוָצְראָּב םָתֹוא יֵתיִרְזו םִיגַּב

 -רַבְד הָיָה שֶדְחְל רָתֶאְּב יָשיִלָשַּב הָנָׁש הָרְׂשְע תַחַאְב יהי 1
 גומה םיִרְצַמְּלַמ הער לֶא רֶמָא םֶנָאְךְּבִי :רֶמאָל יִלָא הָוהְי

 וכלב 'זִרֶא רושאי הָגהי .ַּלְְב תימָד יִמלֶא
 הָמּוק ּהָבְנּו 'לַצִמ ׁשֵרָחְו נע הָּפָ
 :וּתְרַמצ הָתְיָה 'םיִתְבָע ןיִּו
 ּוהָתַמְמְר םֹוָהּת ּוהּולְּרִנ םִימצ

 יּהָעָטמ תֹוביִבְס *ךלה ָהיַתֹרֲהנ"תֶא
veמ 1 ןוס Euv14 630 ץֶרֶא | 15 6 ףנ;1 ןומָא אנ | 16 * 0 לּוחָּת | * 6  
 הָנְוְס | =< crrp; 6 >. dioxuengerai 05016, prps ָהיֶתמזח ּוצְרֶפָנְו | 17 ** >1

cf Vrs | lc Gvךָשֶח  prb 1 6 Varןוא | ל הנה >8, 6 א. 01 ץטצסוא6 || 18 *  
 תוטמ צו 6 5 הָטַמ | 5 8 אי אוה, 06 09* איה; >5; 69 איהְו | 2ז * 6 תעורן |
 55 8 אלו | < 8% 61 6 6 | 2 יג לע c6 | ל ? ₪ 8066 6 8 | 24 == 6

C3137;הָלֶלׁש לַלָשְו הב וֵוָבּו םיִרְצַמְ"לע ּהָתֹוא איִבַהְו | 25 1 לע 6 6 |  
 prps רּושָאְת זרא 388? | ל >65א(8) dl |S lc 6 תֹובֲע | 4 *16 6 הָכיִלֹוה |

 ל 1 6 8 עמ.
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 הָּכ תְרַמָאְו אֵבָּנַה םֶדָאְןִּב< :רֹמאֵל ילא הָוהְי-רַבְד יהיַוי 0
 הָוהְי ינַֹא רַמָא

 םוי* בוקי :םויל ּהָה לילה
 !*הָיְהִי םִיוג תע ףָנָע םוָי יהוהיל םֹוי יבֹוָרָקְו
 שובְּב .תֶלָתְלַח הָתְיָהְו םִיַרְצִמְּב בֶרָת הָאָבּוצ

 :ָהיִתּודְסִי ּוסְרַהְגְו 'הָנימַה ּוחְקְלְו" םִיָרְצִמּב לֵלָח ילָפְנָ
 בֶרָחַּב יָת יתיִרְּבַה ץֶרָא יִנָבּו יבּוכְו בָרעָה"לָכְ ילו טּופּו שּוָכ5
 יהוהְי רַמָא הכי ם יל
 הָּנִע ןֹוֲאְג דֵרְיְו םִיִרְצִמ יִבְמְס ולפנ
 :הֹוהְי "ינדא םָאְנ 'הָבּולָּפ בֶרֶחַּב הנס יל
 :הָניִיְהְּת תֹובָרֲחנ םיִרָעד ּותְּב יע תֹוַמְׁשִנ תוצְרֲא | ךותְּב ּומַׁשְנְו
 :ָהיִרועלַּ ָּּבָשנְו םִיַרְצָמְּב שָאהיִּתְתְּב הָוהְי יִנָאְדיּכ עַל
 יחַמַּב שּוָּכדתֶא 'דיִרֲחַהְ ליב נפל םיִכֲאְלַמ ּואְצִי אּוהַה םִיַּבפ

 פ :הָאְּב 'הֵּנַה יִּכ" םִיַרְצַמ םּוְּכ םֶהָב הָלֲחְלַח הָּתְיָהְו
 םִיַרצִמ ןומַהתֶא יִתַבְׁשִהְו הָוהְי יִנֹרֲא רַמָא הּכ -

 :לֶבּבילְמ רֶאָרְדכובְנ די
 ץֵרָאָה תַחִׁשְל םיִאָבּוִמ םיג יִציִרָע 'רתא ֹוָמעְו אוהיו

 לָלֲח ץֶרָאָהֹיתֶא ּואלָמּ םִרָצְמלַע םֶתֹובְרְח ּוקיבֵהְו
 יםיעְרדִּב ץֶרָאָקתֶא יִּתְרכָמּול יהָבָרָח םיִראְי יִּתַתְגְויי

 ּהֶאלְמּו ץֶרָא יִּתֹמִׁשַהְו
 יִּתְדַכַאַהְו' הוי ינדַא רֿמָאײיהָּכיג ם :יִּתרַּבד הָוהְי ִנֲא םיִרזדיְּב
 יםיַלּולְ

 םִיָרְצִמיץֵרָאמ 'איִשְנְו ףּנמ 'םיִליִלֶא יּתְַּׁשִהו
 :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב הָאְו יתַתְגְוי דֹוע'הָיְהי אָל'

 כ 30, 2 5 61 6 6 || ל >6 | 3 ** >6א || ל ₪1 6 65 הוהי || < >65 (8%%)
prb dl | 5°ל >6%%),  | (yp?) | * <5 || 4 * 6? bj]4 64 ח6006  | prb dl 

et trsp1 בול  crrp; prbבֶרַעָה | 5 >6 ₪  SAEבול ; 6= + בולו | 5 16  
 post דול cf * || 4 >6, prb dl || * ?; prb 1 יִתֵרְּכַה קז ינבו קצק דלָכְו | >6 |
 + 6+ּהָב | 6 << >6 dl | ל 38 6 irre | > cf2g,10 || % alc 6 | 7 *6 הָמשנְו

ecu?) 8םיִצֶא (61553%  (orevdovrec)ל 16 6  | dlל 1 ָתירעו | 9 5 >66%)  
 velociter || © al 6 608( | %% 3 mn) | זז * >600 | *% 6 הָאְלָמּ קז

bb 6 )8((13 * 6 הכ יִּכ |  | ada?הָּבְרַח | לל >65א (א)  Var1 | 12 *  
 add | 51 6 6 Dיִליִא | 6 םיִאיִשְנּו | < 5 'ָאְּב | + 6 ּויִהְי אלו | 56%,

add?. 
Biblia. 1 
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 'ּףְתְּב"לָּכ םֶהָל ָתְעְקְבּו ץורת יךפּכב ָךְּב םֶשְפְתְב
 פ םִנְתָמלְּכ םֶהָל יִּתְדִמעַהְו רבָשת יִלָע םֶנעְׁשַהְבּ

 םֶדֶא ְּךַמִמ יִּתַרְכַהְו בֶרָח ִיָלָע איבמ ינְנה הֹוהָי ינדָא רַמֲא הָּכ ןבָל*
 הָוהְי ינֲאיִּכ ועדי הֵּבְרְָו הָמָמְׁשִל { םִיֹרְצִמ-ץֶרַא הָתִיָהְוִפ :הָמַהְבּו
 ידיִראודלַאְו לא יִנָנה ןכְלופ רְתיִׂשָ יִנֲאְו יל ראי ירָמֲא ןעי
 -דַעְו יהָנְוְס לּדְנַמַמ יהמִמְש יברח *תובְרָחל | םִיַרְצִמ ץֶרָאדתֶא יִּתַתָנְו
 יּהָּבירְבעַת אֶל הָמַהְּב לגו םֶדֶא לגָר ּהָּב"רְבעַת אָליז :שּוְּכ לוב
 ָּךותְּב הַמְמְש יםִִרְִמ ץֶרָא"תֶא יִּתַתְגְוי :הנְׁש םיִעְּבְרַא בָשָת אָלְו

 םיִעָּבְרַא יהָמָמְׁש ןנָהְּת תֹובָרָחְמ םיִרְע ךותְּב ָהיִלְעְ תומשנ תוצְרַא
 פ | תִצְראָּב םיִתיִרזו םִגַּב םִיְֹצִמיתֶא יִתַצְּפַהו הָנָש
 םיִרְצַמתֶא ץּבקא הָנָש םיִעְבְרַא ץקמ הָיהָי 'ינדא רַמָא הָּכ יי
 ייתבשהו םִיַרְצִמ תּוְבָשתֶא יִּתְבשְו + :הָמָש ּוצְפְנ-רֶשא םיִמעָהְִמ
 :הָלַפָׁש הָכְלַמַמ םַׁש ּויָהְו םֶתְרּוְכְמ ץֶרָא-לע סורְתַּפ ץֶרֶא םָתֹא
 םיִּתְמַעָמִהְ םִיוּגַה-לַע דֹוע אְׂשנִתְתאָלְ יהֶלְפָש הָיִהְּתיתֹוכְלֲמַּמַה"ןמי
 ריִּכְזַמ הָטְבְמְל לֵאָרְׂשִי תיבל ל דועד"הַיִהְי אֶל :םִיֹונַּב תור יּתְלְבְל

 פ = :הְוהָי 'יֲָֹא יִנַא יִּכ ּוְָיְו םָהיִרחֶא םֶתֹנְפִּב ןֹוָ
 -רַבָד הָיָה שֶדְל דָחֶאְּב ןושארָב הָנָש עַבָשו םיִרָשָעְב יִהְיַו

 -תֶא דיִבָעָה לֶבַּב-ַּלִמ רַצאְרְדְכּוְבְנ םֶדָאְֶּב8ַּ :רָמאָל יִלָא הָוהְי
 רֶכָׂשְו הָמּורְמ ףֵתָּכ"לְכְו חּרְקִמ שארל רצ-לֶא הְלּודְג הנבע ולח
 "בלופ ס = :ָהיֵלְע דבְעְרִרַשַא הָדבֲעֲהלֲ רַצַמ וליְַלּו ול הָיָה"
 ץֶרָאדתֶא לבְּבלַמ רַצאָרְכּובְנל ןתנ יִנְנַה הָוהְי ינדַא רַמָא הָּכ
 :וליַחְל רֶכָׂש הָתיָהְו ּהִּב ןזְבּו הָלָלׁש ללָשו יהנמַה אָשְבְי םִיָרְצִמ
 2 ּושע רָשַא םִיָרְצִמ ץֶרֶאתֶא ול יִּתַתְנ 'ּהָּב דַבָעְדרַשא ֹלתָלְעַפ 0
 תבל ןְרָק ַחיִמֹצַא אּוהַה םִיַּב>י :הָוהָי יֵנֹדֲא יםָאָנ
 פ :הָוהְי יִנֲאְיַּכ ּועְדְיְו םָכֹותְּב הָּפ"וֹוִחְתַּפ ןֵּתֶא לו לֶאְרְי
 7 * prb 16 0 mlt MSs Edd cf 6 ף3J;  ֶּפַכְב 63 םָּתַכְב | * 63 ףּכ |

prb 6 39 1n—; 61ָתְדעֶמַהְו 45 | 8 46 6 | 9 *16 63טְףרָמַא|יו  > 
 םית-- || זס == 1 6 6 דלעו ףילע ₪ 6  ףראי || * 1 ¢ 696 הָּבְרָתְל | = 69 בֶרָח

>A;הָנְוס (ןסל | זז  velל " prb dl 6 GAS | %16 6 Wi 65 | © prps 
dl 6 G(X) | 13 << 8 | : dl 6 6 | 14 * 912 °° 6 הא | ב  | frt dl 

prb dl | 15 *-* 6א"לָא | 5 <6, ' Eddיִּתְבַׁשֹוהְו | ל :5 6230 ‘3; 54155  
 prb add | ל 6 תובר | 16 *1 6 טפ ויהי || * 41 6 6 | 18 1 לע 6 6 | ז0 * >6 |

bb <6)8(, prb add || 20 * 5 ,רצְּב 6 éri Tipov | לל <6535, prb dl | ° 6 
 רַמָא הפ | 2: 60 חַמְצְמ



206 EZECHIEL 791 

 בות יִּתְדַּבְכְנְו ןודיצ ְךילָע יֵנְנַה
 ס  ּויהָב יִּתְשְקִנְו םיִטָּפְׁש ּהָב יִתושעּב הָוהְי ינאי עד

 יָיִתוצֲחְּב מרו רֶבָ יהְָיִתְחְלְשְוי
 ביִבָסִמ יָהיֵלְע בֶרָחְּב "הָכּותְּב לֶלָח ילֵלְַנְו

 ריִאְמַמ ןֹוָלְס לֵאָרְׂשִי תִיִבָל דוע הָיְהיאלְו=צ :הָוהְי יִנֲאיּכ עֶדיְ
 לנדא יִנַא יִּכ ּועָרְיְו םתוא םיִמאָׁשַה יםתביִבְס Sop באָבַמ ץוקו
 -ןַמ לאָרְׂשִ "תיּב"תֶא 'יּבַקְּב הָוהְי "יִנדַא רמָאדהּכיפ ם :הוהָי

 -לַע ֹובְׁשְיְו םיגַה יגיעְל םָב יִּתְשְקִנְו 'םָב ּוצָפִנ רֶׁשֲא ימה
 םיִּתְב ּונְבּו חטְכָל ָיִלָע ּוָבָשְיו< :בָקֲעיל יִרְבַעְ יִּתַתָנ רׁשֲא םֶתְמִדִא
 םָתֹא םיִטאַשַה לֹכְּב םיִטְפָש יִתושעְּב חַטָבָל ּובֵׁשִיְו םיַמָרְכ ּועְטְנְו
 ּפ :םֵהיֵהְלָא הָוהְי יִנֲא יִּכ ּועְדְיְו םתביִבְּסִמ
 הוהְי-רבְד הָיָה שֶדֶחְל 'רָשָע םיִנׁשּב ישב יתיִרָשעָה הָנְׁשַּבי 29

 לע אָבּבהְו מ למ הערפל ּךיֵנְפ םיש םָאְב :רמאל ילא
 הוהְי יָא ורְמֲאהּכ ָתְרמָאְו "רַב הָכְּכ םִיָרָצִמ"לעֶ

 יםִירְצמיִָלְמ הָעְרַפ ְףיֶלָע יֵננַה
 יויָראְי ְךוִתְּב ץֶברָה לחָנַה 'םיִנַּתַה
 :ףיִנְתיִשַע יִנֲאַו יראו יל רָמָא רֶׁשֲא

 ּףיִתילעהְו ךיתשקשקְּב ידיִראודתנד יּתְקַּבְדהְו יָת יייִחַח תתנו
 :'קָבִדִת ףיָתשְקֶשְְּ יראו תֶנְּדלָּכ תֶאְו 'ּךיִראָי ּךוּתמ

 לךיִראי תֶגְּדלָּכ תֶאְו יִּדְתֹוֲא הֶרְּבְדִמַה ְּךיִּתְׁשַמְנּופ
 יץבָקְת אלו ףֵסֶאַת אל לּוֿפת הדָׂשַה ינפדלע
 :הָלְבֲאְל ךיִּתַתְג םִיַמָׁשַה ףועְלּו ץֶרֶאָה תיַחְל
 הָוהְי יִנֲא יִּכ  םִירְצִמ יֵבְׁשֹודלְּכ ועדי

 :לֵאָרְשִי תיבל הָנָק תָנעְׁשִמ םֶתֹויֵה ןעי

prb 1 6 6 RYT) | % prb 1 6 nonn MSS 62 jg | * prb22 * 68 ָךַּב |  
 1 6 2MSS 6 ְךֶב | 23 ** >65ג ; 6* MSS 59 דב 'שו | * כזפ 1 6 6 ךיִת-- | 1

prb 61 | > 6 év coi | * 6* >. voy || 24 ** 66 41155 )6(£)3( לג[ | 5 >6,  
 יִבָסִמ |? 816 6 | 25 518 6 (>6) || * [Snap || < 54 61 6 6 || %16 ]ו 155 66 =

 by | כ 2ָס, ד * .Gr סשל6א0דש || °° 6 גוש ד. unvés || 2 9 הלָּכ | 3 1
 6 6 || 5 61 6 6 || = >6 || %1 6 mit MSS ןיִנִּתַה | < 3 םיראי | 11 el 6 6 םיראי

cfg ||םזל 6 8 ויָת--  vel6 6 םיִתיִשַע  cfg | $1 vel6 5% 6( 6 ראי  vel prb 
 4 * 6 'תנ יִנָאָו 3 | *16 0: 09% םיִחַח 89 םִיָחַח | < 69 ףְראְי |

nonn63 אלו || % 1 6  = | d-d >6BX )? GAG) prb add | 5 * <660 | * Vrs) 
 MSS 6 רֶבְקַת | 6 1 6 634 ֶּתּויָה
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 הָנהְי ינֹרֲא רַמָא הָּכ ןפְל
 :םיִהְלֲא בכ ָּךֵָבְל"תֶא ָךְּתִת ןעו
 םֶיֹונ יִציִרָע םיִרָז ּףיֵלְע איָבִמ יִנָגַה כָל

 :ִּתָעְפַי וללחו ְךָתָמְכֲח ייִפולַע םֶתֹובְרח ּוקיִרהְו
 :םיִמְו בֶלְּב לָלָח יִתֹומְמי הָּתְמְו וו תחשל*
 ידגרה ונפל יִנֲא םיִהְלֶא רמאת רַמֲאָה

 יִּביִלְלַחְמ דִיְּב לאלו םֶדֶא הָּתַאְו

 יםיִרְזיריְ מת "םילרע יתומיי"
 יל .הָנהְידרַבְד יהָֹויי ם הְוהְי ג םֶאְב יתְרּבד יִנֲא יִּב
 ינֹרַא רַמָא הָּכ ול ףרמאְ רֹוצ ְּךֶלַמ-לֲע הניק אש סאפ" :רֹמאָל

 שיש nan‘ היט םֶדא יצתְכסִמ הק בא תי .םיַמלֶא
 "ב יָּךיִבְקְנּו 'ּךיִּפִּת תֶכאָלִמי ב בֶהָזְו תֶהְרָבּו ְַפֹנ ריֵּפַס הֿפְׁשְִו םֵהֵׂש
 רַהָּב 'ּףיִּתַתְנּו יִּדַבּּסַה שמ בּורְּכ יִּתַא+ :יּונָנוּכ ּךּארְּבַה םוִיְּב
 הָּתַא םיִמָת5 :תבְלַהְתַה ׁשֵאדיִנְבֲא ךוְתַּב ָתיִיָה םיִהלֶא יש
 למ לכ בֶרְּבי5 זְּדָּ הָתלְוע אֵצְמִג"דַע ְּךֲאָרְּבַה םויִמ ְּךיֶכָרְדַּב
 יּדַכּוּפַה בֹוָרְּכ ֿלּבַא םיִהְלֶא רַהַמ ללא אֵטֲחַּתו סֵמָח יֶּדְכּות
 ֵּדְֲעַפ-לַע ְךִתָמְכָח "ּתַתְש יִפָיְּב ְךְּבִל ּהָבָג יז :שָאדיִנְבַא ְךּּתָמ
 ינוע במ ד יהוְֲָל ד ךיֶּתַתְנ םיִכְלִמ ונפל ךיִּתְכַלשַה ץרא-לע
 ְךְתלְכֲא איָה ְךְּוּתַמ שָאדאצואְו יּיׁשרקַמ תְלְלִח ְךְתָכְבְר לְנֲעְּב
 וממש םיִמַעָּ יעיל ְיִאר-לכ יִניֵעְל ץֶרָאָה-לע רפאל ְָנָּתַאְו

 ם = :םָלוע"רע ָּךניִאְו ָתייָה תְָלּב דל
 אָבְַּהְו ןוריִצדלֶא ךיִנָּפ םיש םֶדָאְרְּבִי :רָמאַל יִלֶא הָוהְיירַבְד יהיו יי
 הוהְי *ינדַא רַמֲא הָכ ָּתְרַמָאְו :ָהיִלֲ

je6 x641 יפי  ftיל  eri6 4 6 6 | ל :>8 | ל 6 חו ₪ א 3  
mlt MSS (S)¥65 גרה || 5 516  add? || g * mlt MSS Eddטסט || 8 **  kdAAog 

 )87— sed וול || זס == 8 םיִרָז 'רע רַב, org 501 םיִרָז דְִּב | >> |
nonn MSS 6st DIN? (8=sDחוֹת( "| > nonn MSS Vrs616 6 | 12 = >6% || ל  © 

 תיִנְבתל | = >6, 466? | 13 * Var כמ | ל-ל 6S &véringac ד. 00000066 טסט ||
crrp ? ut vid >63 || 14° 6 60 pera Todססט || 5 <39 || *  xk. r. aroBHikag63  © 

 x, S ef eras cum Ch. || °° >6(&) | * 6A 'ִתְנ | 5 add cfi6 || * prps לַאיִנּב;

 id 16 || 15 >S(#0?) || 16 * nonn MSS ואלמ ; prb 1c 68 תאַלָמ | ל 6 ז4 ד
Gov, sim 6 || 5 6 >. erpavuariceng || 5 6 >. irarév 06 | * <6 || 17 * 6 diepedpn 

cf 86 | * 6+ (ךנוע) ףיִנוע ברַמ )cf 18( | = 115 תֹוארָל || 18 * ml: MSS Edd 
  6 6 | 22 * 6ךשדקמ, זק ףשְדֶק | 2:1 לע  SS ₪48זו mךנוע || ל
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 טושמ יִשָפִּת לָּכ םֶהיֵתֹינָאמ ּוֹדְרְו>פ
 :ודמעי ץֶראָהְדלֶא םִיַה יִלְבְח לָּפ םיַחָלַמ
 הָרָמ ּוקעזיו םֶלוקְּב "ליל ּועיִמָשַהְו נס

 :ּושַלַּפְתַי רַפַאְּב םֶהיִשאָרְלע פע ּולַעַיְו

 םיִׂש ּורְנחְ אָמַר ייל וחיי
 :רֶמ דָּפְסַמ ׁשֶפָנירמְּב ייל ּוכְבּ

 יע ּוְנֹוקְו הָניק 'םֶהיִנָּב יִּךִיִלִא ּואָשְנְו
 :םִיה ךוְתְּב "הָמְדְּכ רֹוצָכ יִמ
 לםיִּבַר םיִמע תעַּבְׂשַה יםיֵמיַמ נובע תאצַּב

 :ץֶרֲאיַכְלַמ תשעה ףדיברעמו "ךינוה ברב
 םיִמיִקמעָמְּב םיַמְיִמ *תֶרָּבשַנ יתעצ

 ּולָפָנ ְךֵבֹותְּב ֶלָקְקלָכְ ףךברעמ
 ףילע ּומֲמָׁש = םיִיֲאָה יֵבָׁשְי ילָב5

 :םיִנָּפ ּמַעְר ירעׂש ורעָש םֶהיִכְלַמ

 תיִָה תוהְלּב יְָ ּוקְרָש יםיִמעּב םיִרָחְסי
 פ :םלועדדע ניאו

 -הָּכ רצ דיִנְבְל רמָא םֶדָמְְּב* :רמאל יא הָוהְידרַבְד יהְיני 8
 הֹוהָי 'יָנדַאורֶמָא

 יִנָא לֵא רמאתנ ףֶּבְל ּהָבֶג ןעְי
 םיִמָ בל יִּתְבשְי םיִהְלֶא בשומ
 :םיִהְלֶא בֶלְּ ב ןַתַּתַ לאלו ם םֶדֶא הָּתַאְו

 :ּּומְמַע אֶל ים"  ילָאגְדמ התא יח הגה":
 לח הל ישע תְנּובְתַבּו ץתָמְכחְבי

 :יִתורָצוְאְּב .ףָסַכָו בָהֶז שעָתו
 ךליח תיִּבְרה ּךתֶלְכְּב ְךְתָמְכְח בלב
 פ קיח ָךְבָבְל הבנו

 29 6 לע | 30 6 םֶשאר || 3: >6 (א) | *16 6 ךילע | * 06 הָח--| * 1ךילע[
prb6 םהיִנָּב ;  sic 48; ¥ carmen lugubre; nonn MSS Edd32 *1 ףילע 6 6 | ל  
 444 | = קזל 1רוצ יא | %1 66( 00) הָמְדַנ | 33 * 6 םִיַמ | ל ₪ 6 6 | < 65 ךנוה |
 4 prb add | 34 516 Vrs (הְנּתִע || *16 3MSS Vrs תש | 5 1 6 6 םִיַּב ₪[ 32]]
 35 * קו 1ּומְלְכִנ 6 ]6 23,4 | ל >8 | * ?; 68 ּועְמָדל 2 ּוריִמָהְנ קנט | ּורְוָח 4
 Jes 29,22 | 18 םֶהיִנּפ | 36 = 5'ֵעָה ירֲחֹס 1? םֶהירחס | 6 28,2 * 4
 praem הָּתַאְו | < 466 | 3 551? 6 6םֶכְמֶה | ל 5 לאָיִנְּדִמ | = 6 םיִמָכִח

 1? םיִנֹובְנ"לְּכ | 4 >5 (8) prb 1 (cf 83( ףסַאְתַו
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 ןְמֶגְרַא ּךֶפנְּב 'ִךישְעִמ ברט ּךָתְרַהְס סר ךרָּכְשֶא ּובישה
 יץֶרָאְו הָדּוהְייז :יְָּובְעְּב ּוָנתָנ דֹכְדכְו תֹוָמאָרָו ובו "הַמְרְ
 ּנְתַב יִרצְו ןָמֶשְו שבדו 'גנפּו 'תיִּנִמ יִטְחְּב' ְךיָלְכְר הָמָה לֵאָרְׂשִי
 ןיּבְלַח יב ףןוָה"לְּכ בֶרמ 'ךושעמ ברבי ךתְרחְס קֶשְמּדי* :ךברעמ
 יתושָע יור ּונָתְנ ְךיַנּובְעְּב לָּואְמ' ו ןַבי :'רחָצ ירָמְַ
 :הָּבְכְְל ישָפְחדיִדְנְבְּב' ַּתְלכְר דדי י'הָיָה ָךְבְרעְמְּב יהָנְקְו "הדק
 םיִדּותַעְו םיִליִאְו םיִרְכִּב ירי יִרֲחְסי הָּמַה רֶדק יֵאיִׂשנ"לָכְו ברע
 םֵׁשב"לְּכ שארְּב יּדיֵלְכְר הָמָה' הָמְעַרְו אָבְש יִילְכְר :יָּדָרֲחֿל םּב
 יִלְכְר רעו הגכו ןרח< ְיְּובְזע ּונְתָנ בֶהָזְו הָרָקָי ףןְבֲאלכְבּו
 ַמולְנְּב םיִלָלְכַמְּב ךילְכְר הָמַהי< :ְַּתְלַכְר 'דָמְלְּכ 'רּושא אָבָש
 :ִַתְלְכְרַמְּב םיִזְרְְּג םיִשְבַח יִלְבַחְּב םיִמורְּב יִזְנְנְבּוי יהו תֶלכּת
 'ךבְרעְמ 'ּךַתורָש ישישְרְפ תיא

 :םיִמִ בֶקְּב .דָאְס יֵכּבְכִּתַו יָאְלָמִּת
 ְךַתא יםיִטֶשַה ְּךּואָבָה םִיִּבַר םיִמְּב

 :םימנ בֶלְּב ּךָרָבְׁש 'םיִָקַה חּור
 ְךיְַבֹחְוְּיתְלמ 'ךּברעמ נובו ךנוהיז

 תְמַחְלִמ יִשְנַאלכְו ְּךבָרעַס יִבְרְְו ךקדב "יקיזחמ
 ךְכותְּב ירֶׁשֲא להק" לָכְבּו ָּבירׁשֲא
 :ּךֶתְלַפמ םּיְּב \ םיִמִנ בלב ּולְּפי
 :תֹושרְגִמ שערי :ךיֶלְבְה תקעז לוק

 16 *1 66155 A5 םדָא, 6 םֶדָא | ל כצט 16 6 ְּךַבָרעַמ | <>6 || 12: זק תקְרֶבּו
 cf 28,13; 6+ éx 000066, prps WN | > <6 | *1 6 nonn MSS 6 ךנובןזע |
 ז7 * 6 יֵנְבּו | ל קזק תאכנו םיִטחְּב ; קזפ 1 | < קrק גָנֹודו; ₪1 | 18 6;

prps jy] | * dl? dittogr? || 19 ** solל >3 | < 63 ךַנוה | 6[ | <  || add 
 ןייו | >1? 6 6 (שפק מ ץפ) לורב לואַמ וּונָתָנ זעב (131155 63 לֶזּואַמ) |
 © 1 (prps) תּושע | 5 65 pl | < >6 | }2 ּונְתָנ cf 63 | 20 **?; 68 ץֶפֲח
 (8 'ב בל) ריעְבָּב | ל >5 | 2:1 6 6 ךירמס ₪ 6 | ל תק ְךיַרְחְסַמְּ;

cf 21, sed frt hic vel illic dl | 22 * prb dl; prps ml |1? ךירחס םַה  
 ל >8 | 5 >63 | % 63 ןְבָאְו 6 9 | 23 * 51 6 6הָּמַה | קס ךיִלְכר

gépovreg éunropiavy ||יֵדָמ"ִלָכְ | 24 3% 6  | fit5 >3; 6 יִדָמּו  || cf6שאו;  

 5 <6)&( || =< 6 .8no 6א\661006 cf 3 sed ? || * dub; prps ְךַתָלְבְר) ְךִּתְלַכר םָּב |

 25 *6 ?turopoi cou | ל ?; 6 ₪ rg חג, prps c A ֶךּותְרׁש ג ְּךֶל תּורָש |
cf Ex 10/13 |םיִטאָשַה | * 1 ₪ םיִדְק  mit Mss1 6 6 'עמְב | 26 *  prb6  

 27 *1?'מו | ל 8 יקוב | =< >6%3 (6* רשאא) ]| 41 c m1: MSS 656 לכן |
 * >6ג | 28 ,Var ‘Wn 6 068ש ;?(poBnencovra) 1? ךִיָטָש
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 םיִמַעָה תֶלְכר יםִי תֶאֹובְמי-לַע יתָבְׁשּויַה

 הָוהְי ףנֹוַא רַמָא הָּכ םיָּבַר םיִיֲאזלאי
 יפי תַלְלְּכ יִנא ְּתְרֹמָא ְּתַא רוצ
 דופי לֵלּכ ךינב יב םיָּמַי בלב
 יםִיתֹחְל"ִלּכ תֶא ְּךָל ּונָּב ריִנְׂשַמ םיִׁשּורְּב
 ר תושעל וחקל ןונְבְלַמ יזרא

 יִיִמּושמ וש .ןָשְבִמ םיִנולֲא זייל
 :יםיּתּכ ַײאמ יםיִרׁשֲא-תַּבי ךֵׁשוׂשָע ךשרק
 ּךשְרֶפִמ הָיָה .םיִרָצִּמִמ הָמְקרְּב ששל

 יסנְל ְּךַל תויְהְל
 :'ַּסַכְמ הָיָה הָׁשיִלֲא ַײאמ מרא יתְלְבּת
 בל םיִמְׁש יָה דֹורֲאְו ןודיצ יבש

 לבה הָמֵה כ יָה 'רוצ ּומְכֲח
 ךקרב 'יקיוחמ יב ויהי היֶמָכֲחו לֵב ינקזפ

 :'ךברעמ *ברעל ב ּויָה .םֶהיִחְלַמּו םָיַה תוינֲאלָּ
 ִֶּתְמַחְלמ יִשְנַאי ךליִחְב יָה טופו דָּלְו ספי

 :ּךִרְדַה 'ּגְתַנ הָּמַה ְּךְביולִּת עבו ןֶגְמ
 ךוֶתולְְּנַמְּב 'םיִדָמְו 'ביִבָס ףיתומוחדלע יִּדַליחְו ידְרא ינְּביי

 שישְרתִי יָדִי ְְלָּכ הָמָה ביס ףיַתומוח-לע לת םֶהיִטְלש יָה
 :ףינּובְז ּונֵתְנ תָרפֹועְו לרב רַב תפכְּ היל בָרַמ ִּתְרַחְס
 ּונְתָני תָשחְנ יִלְכּו םָָא שנ ּלְכְר יִהָמַה ּךְׁשַמָ בות ני
 ינוב ּונְתָנ "םיִדְרַפּו יִׁשְרפּו םיִסּוס הָמְרנֹוּת תיֵּבְמי :יָדבְרעַמ
 יםיִנְבוָהְו וש תוגרק יָדִי תַרחְס םיִּבַר םיּוא ףילכר דד וגב

 Cp 27, 3 * 0 תֶבָשיָה א יִתְבשיַה | = 1 6 68 םִיַה אובמ || = 6 'אַמ
 | 6 8 אן | 5 >5 | 4 1? (4| ךינב) ְךֶל ּודְסַי םיִמָי (8ע55 6 ְךיַנָּב) 7
 קס 'נ: םיִלְבִג 619 et זת 5,32); ג ףּולדג | 5 *1 קזק ְךיַת-- | * 36 םיִוָרֲא |

frt 1 JR |  trsp (m cs) in 6; prb [ ‘SY | 6 * cod Muga6 םיִנָרַמ. ST © 
 WD | ל 8% 61 | = 8 םיִרָשַאְתְב צeו 'ֵאְת | % אי 06 םייִתָּכ | 7 = +
 add || ל prb (m cs) dl | * ! ךסְכִמ | 8 * prps יִאיִשְנ; 6 praenm ְךִיָאיִשְנּו | 1
 ? רּוצָמ יַמְכַח; ג1 רָמָצ יח | ף = קזמ (זמ 65) 61 | * 3יִקְדּוּב | =< >3 | % 3 ְךיָב
 cf 6 | 10 °° add? m cs dl | * >3 || זז * dub || ל ?add? (cf 10); vell םֶליחְו [
 5 dl 6 3(2)6 | 5 ?; 65 (םיִרְצנו?) םירמש\; קז םיִרמִנְו z( םיִדָמ םנְ) | =< +

al Tp | 13 * 5ךָנ--,  $nonn MSS12 *>3 | ל 63 ָךֶנּוה || < 69 'ּכ ||  add} 
 68 |n' | ל >3 | << >3 || 14 * >508) sed prb 'שרפו dl | ל 412% | 5 *6

 ןךר | ** 6 ְּךַתְרַמֹמ; 1 ךִִמרַמס | = 0 םיִנְבַהְ
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 גהְי בָרָחַּב ךמע
 דר ץֶרָאָל ָךְּנִע תֹוָבִצַמּו

 לכ ּוזְזְבּו ךליַח יולְלשְרו
 ּוצתִי ְּךֲתָּדִמָח יִּתְבּו יתומה סְרֶהְ

 :'ּומיִשְי םִיַמ ְּךותְּב פע וצפו יבא
 :דוע עַמְׁשי אל ךירונּכ לָקְו ְּךיָריִׁש ןומה יִתְּבָשַהְוי
 יהָיהִּת םיִמָרֲח חַמְׁשִמ עַלָס ַחיִחְצְל ךיִּתַתְנּו

 פ :הָוהְ "יָנדַא םֶאְנ יִּתְרַבִּד יהָוהְי יִנֲא יִּכ דע "הָנְּבִת אל
 גרֲהָּבי ללָח קב ּךִּתְלפמ לוקו אלה רוצְל הָוהְי .ינדַא רַמָא ה5ֶ
 םיַה יִאיִשְנ לָּכ םֶתואְסּ לעַמ ֹּדְריְו :םִיֵאָה ושער כותב ינְרָה
 שליו תודרח ּוטְׂשְפַי םֶתמְקר יִדְנְּב-תֶאְו יםָהיִליִעַמתֶא יּוריִסַהְו
 הניק ּךיַלֲע ּואָשַנְויז :ףיִלַע ּומְמׁשְו םיִעְגְרל דְרָחְו ובשי ץֶרֲאָה"לע

 כ ּורְמָאו
 הָלָלִהַה ריִעָה .יםיִמִּמ 'תֶבָשונ יִתְכָא יא |

 'היִבְשְיְו איה םֶיַב הָקָזֲח הָתְיָה שא
 :יֶהיִבְָשּוולְכָל 'םֲתיִּתַח ּוַתְנ"רֶשַא
 ךֶּתְלפמ יי יָה ָּררְחָי הָתַעי

 הֹוהְי יִנדַא רמָא הָכ יִּכפ ס :יְֲּתאֵצַמ םִיּב"רְׁשַא םיִיִאָה ּולָהְבְִו
 לע יתולעָהְב ובשונדאל רַשַא םיִרְעְּכ תֶבְרְחַנ ריע דא יּתְְּב
 -לֶא רוב יִדְרויד יתֶא ְךיִּתְדרוהְ :"םיברה םִיַּמַה כו םוהָּתדתֶא

 יִדְרונְתֶא 'םלועָמ תבְרחְּכ תוּתְחִת ֶראְבְךיּתְׁשוהו םָלוע םע
 ְֵתֶא תוקְלַביי :םייח ץֶרָאּב ב יִּתָנְי יבשת 'אל ןעָמְ רוב
 ס = :הָוהָי ינֲֹא םָאְנ "םֶלועְל דועי ייִאְצַמִתאָלְו ישְקְבַתְוי ְךניאָו

 רֶצ-לַע אָש םֶדְאְןֶב הָּתַאְו רֹמאָל יֵלֲא הָנהְיְזרַבְד יִהיני 7
 רול ָּתְרַמָאְוי :הָניִק

prb 1 6 6 )4 9(ל  | bY) et vb 566 sing1 6 82)6( דירוי | 12° 6  rr 
dl c mit MSSיִנָּבִת | <  vpn | lc Vrsּוכיִלָשְי צץ <> | 14°23, | 6 680  

 638% | 5 >6 || 15 *= קז5 בָרָח (6 קרֶהְּבְי) גרֶהַּב | 16 % 5-+םֶהַמ | ל 6
1c 643 Wl]ל  | Jes 593 | 17 *>6A dl1 תורדק 4  dub; ftםֶהיֵרֲאְּפַ? | <  

 5 ;’Var (cfRaschi) Db 6 םָיִמ | %% ,6A< 5 88 | *16 6 הָנְתַנ 166 ּהָתיִַּח |
  קזק יָבְׁשוי0) | 18 * 1 םייאָה | * 1? ₪ 8369 םיְּב; 6 םוימ | = >6,

 404 (1? ךֶתְרַצִמ) | 10 516 669 4 8 יִת- | *ל 6 'ר 'מ | 20 *1 לֶא 6 6 |
prps65 ןגמפ6 6צ00ד%6;  crrp;8 'ִחֶּב, 6 םלוע תַּבְרָחְּכ | 3 אלו | %%  > 

c 61 םֶלּוע דע  <= || prb add1 יִמְקֶת אלו | 21 °° >8(6),  nisiיִבְצִיִתִתְו  



25,17-- 1 EZECHIEL 785 

 תֹוללְּג תֹוָמָקְנ סב יִתיִׂשֲעְוז :םיה ףֹוח 'תיִרָאְׁש-תֶא יִתָדַכאָהְו
 פ ב יִתָמְקנ"תֶא יִּתְתּב הָוהְי ינאי ועְדְְו יהמח תֹוֲחְכותְּבי

 הָוהְיְרְבְד הָיָה שֶדָחַל דָחֶאְּב יהָנָש הֶרָשָעְיִתְשַעְּב יִהְיַוי 6
 םֶלָשּוְרְילַע רצ "הֶרָמֶאדרֶשַא" ןע* םֲִאְןְּבי :רָמאָל יִלֶא

 םיִמַעָה 'תותְלַּב הָרְּבִשַג חָאָה
 ס  :הָבָרֲחָה יהֶאְלַמֶ לא הָּבְסְנ

 הָוהָי ייָנֲֹא רַמָא ,הָּב ןֶכְל
 לע יִתילְעַהְו רצ לע יגְנה
 :'ויִלנְל םִיַה יתולעַהְּכ םיִּבַר םָיוג

 יָהיִלּנִמ ֹוסְרָהְו רצ תֹוָמֹחי ּותֲתְׁשְו
 :עלָס ַתיִחְַּל ּהָתוא יִּתַתָנְו הּנמִמ ּהָרְפִע יִתיִחְסְו
 םִיַה ךוְתְּב הָיְהִּת םיִמְרִח תַטְׁשַמפ

 :םיוגל ובל הָתְיָהְו הָוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יִּתְרַבַד יִנֲא יּב
 הָנְנַרָהַּת בֶרֲחַּב השב רֶׁשֲא ָהיִתּונְבּו

 איִבַמ יֵנְנַה הֹוהָי יינדא רַמָא הָכ יִכ פ :הָוהְי ינֲאִּכ ועְדָיְו
 בֶכָרְבּו סּוְסְּ :םיכלמ ךְלַמ ןופְצַמ לבבל רַצאָרְדכּובְנ רצ-ילָ

 "בָם לֵהְָו םיִׁשְרפְבּו
 גְרֲהַי בֶרָחַּב הָדׂשּב ְךיָתּונְּבי

 :הָנצ ְךָיְלְע םיִקַהְו הָלְלֹפ ייל שו קיד לע ןַתָנְו
 ךיָתֹמְחְּב ןֵּתַי ֹולָבְק יִחְמּופ

 :"ןיִתְובְרחְּב ץֶּתְי ךיתלדנמו
 םקבא ְּךסַכְי ויפּוכ תעֶפְׁשַמס

 יבָכְַו לָּגְלנְו שפי לוקַמ
 ָךִיַרֲעְׁשּב ֹואֹובְּב ךיַתומוְח הָנָשַעְרִת
 :הָעָּקְבִמ ריע ייאּובָמכ

 ְךְיָתֹוצּוֲח"לּכתֶא סֹמְרָי ויָפּוס תֹוְסְרפְּביי
frt ins ||16 ל 6 + יִבָשוי (65--) | 17 -* >609 | 60 1 6% + ןושארּב  

 2 ** prb 1 sol רמָא ₪ 253.8 | °?; prbl תַלְכְר | < 115 הָאְלְמִנ +6
 (הֶאלמַה), 3 ש6: 5: ?הָתֲאַׁשנ); 1? הָאְלְכְנ | 3 * 6 6 6 | 6 Vrs תולַעַּכ |

sed postea 3. pers. || 5 dl6 דל  ‘bךיתומח (?) |  add? | 4 *° prps8(3) 'גְּב;  > 

 6 dlc (c GR 656) 658 | ל * 66 6 | * 1לע(6) | < 6 אוה | 6 'ר ע לַהְקְבּ
BAA6; 3 םיִקַהְו | ל 6 + אש  cf38,4.6.7 || 8 * 6 הֶָנְבּו  add, cf ro;81  

 טסט | 8 ולבק | ל dub | 10 ** ftlc 8 בכ יִלָנְלְִו וְׁשָרַּפ | ל 1
 6 6 wg) 6(טח0 06060646 6%), 8 y' אבְּכ
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 ונְּבלָא ְּךיָנְפ םיש םֶנָצְרְּב* :רמאל יִלֲא הָוהְי-רַבְד יהיו 5
 הָוהְי יָנֹדֲא"רַבְּד רעמש ןומע ינבל תְרַמָאְו :םָהיֵלֲע אָבְּגַהְו ןומע
 -ילֲאְו לחי ישּדְקַמלֶא יחָאָה מא ןעי הוהָי יינדַא רַמָא-הַּכ
 ן5ל* :הָלּמַּב ּוכְלָה יִכ הָדּוהְי תִיַּבלֶאְו הָמׁשְנ יִּכ לֲארְׂשִ תַמְדַא

 ב ונתנו ב םָהיִתּויִ יובְׁשְו הָׁשְומַל םדָק"ינְבל יְְתנ יגנַה
 הָּבר"תֶא יֵּתתָנְו :ךבְלח ּוִתְׁשִי הָמַהְו ףירפ לכי הָמַה םֶהיִנְְׁשִמ
 :הָוהְי גאי יםָּתְעדיִו ןאַצץּבְרמְל ןומע ינְּגיתֶאְו םיִלַמָג הנ

  : 1 > - (4ד cA: 6 ,/ : + 2: > 1 לֶגָרְּב ְךעֶקַרְו די ְּךַאְחַמ ןע הֹוהְי ִנֹדֲא ֹרַמָא הָכ יִּככ | ם

 ננה ןֶפְלז לֶאָרְׂשִי תַמְדַא-לֶא ׁשֶפָנְּב יְטאָׁש"לֶכְּי חַמֶשִּתַו
 םיִמעָהוִמ ךיִתַרְכַהְו 'םווגל :ֹבֵָל ְּךיִתַתְנּו ְךיֶלְע .יִדְודתֶא יִתיֵטְנ
 פ  :הָוהְי יִנַאְיִּכ תָעַדְיְו ךְדיִמְׁשַא תועְראָהְ ןמ ףיֶּתְרַבאַהְו
 םִיוּגַהלְכְּכ הנה יריִעָשְ בָאומ 'רָמָא ןעי הָהְי יָנדֲא רַמָמ ה
 וירעמ םיִרָעַהַמ בָאומ ףַתַּכ-תֶא ַחַתֹפ יִנָנַה בל : :יהָרּוהְי תיֵּב

 -יִנָבְלפ :יהָמָתיְרקְו עמ לעב תומישיה תָב ץֶרֶא יִבָצ 'והָצקמ
 ףומעהינְּב* רֶכּזִתאל ןעמְל הֵשְרומְל 'היִּתַתְנּו :ןומע נֶּבילעי םֶדָק
 ס  והָנהְי יִגַאיִּכ ּועְַיַו םיִטְפָש הֵׂשֲעֲא בָאומְבּוי* :"םָיוּב
 הָדּוהְי תיל םקָנ 'סֶקְנִּב םָדָא תושע ןעי הָוהָי ינֹרֲא רמָא הָּביי
 יִתָטְנְו הוה יָֹדֲא רַמָא הָּפ ןכָליי :'םָהְב וָמקְנְו םושֶא ּוָמְׁשֲאו
 ןְמיִתמ הָּבְרִח ָהיִּתַתְנּו הָמהְבּו םֶרֶא הָנמִמ יִּתְרָכַהְו םורָאלע יד
 לֵאָרְׂשִי יִמע יב םֹוֲאָב יִתָמְקְנתֶא יּתְָנְויצ לִי ברָחַּב יהב
 :הָוהְי ינדא םֵאְנ יִתָמְקִניִתֶא עדי יִתָמֲחכְויִפַאְּכ םּרָאָב ּוׂשעָ

 'הָמְקְנַּב םיִתְׁשִלְפ תֹוׂשְע ןעי הוה ָנֹרֲא רַמָא הָּכֿפ | פ
 הָּכ ןכָליé :םֶלוע 'תַביִא יתיִחְׁשַמְל ישפָנְּב טָאְׁשִּב' םֶקָנ יומי
 םיִתָרָּכתֶא יִּתַרְכַהְו םיִּתְׁשְלּפ"לע ל יִדָי הטּונ יֵנְנַה הֹוהְי *ינדַא רַמָא
 Cp25,2 6 bwjaacs jw 6 erexépnre ג | < 1 לע 6 | 51 לעו
 66| 4 5 6 006 | ל 3)6( ובשיו | 5 * עז יִרָע | ל Va עדו | 6 * 41 6 6 |
 5 68 קזמ 41 | = 6 לע | 7 * 34 הוהי [ינדא] רמא ה | *>609 | <

(trsp ,( | 8 * 4.6 6 || 6באה ₪ 1ןִמּו ' ft dl63ב | <<  nonn MSSזָבְל || %  
 8, Var | © al 6 6 | 4 65 +6; 1? אלה | * 6 הדוהיו לארשי | יי?
 ;crrp וירעמ >66 | *16 0 א 8 הָמיִתְירְק | זס ** ?; 5+ ,add 5 'ע נבל{

alcתַבר | 5 >6 (8) || 12 5 61 6 6 || ל  fit add, 8 praem68 'ִתְנ || © ?;  Plc 
 3 cf 17 | > prb 1 ibpg) cf1MS Vrs | %1 6 6 ipl || 13 * 616 6 | * 6 וש
 xépevot )377%?( | 14 616 6 | 15 * 41 6 6 | 16 8 'קנ 4 17 | * 6 ומיקי(, +

1 np || 47; 56 שפנ Wa; 6 érixaipovreg 6א wuxflc; 29 (ex) toto animo || 
  | 16 > 4 6 6תוחמל | + 6 דע 6 *
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 ּהָתֲאְלִח יתְּבַר הָנִָמ אָצֲת"אָלְו יתֶאְלָה םיִנָאְתייי ּהָתָאָלָח םתּת
 :ּהָהָאְלָח ׁשְֶ |

 ּךַתֶאְמטַמ ָּתְרַהְט אָלְו ךיִּתְרַהְט ןעי 'הַמז ךַתֶאְמְטְּבי
 יֵּתְרַּבְּר הָוהְי יִנָא< ִּבַּב יִתָמֲח"תֶא יִחיִנָה דע דועדירֶהְמִת אל
 ליתולילעכו ּךִיַכְרְדַּכ 'םֶחְּנִא אל םּוחָא"אָלְו עֶרֶפָא-אְל יִתיִׂשֲעְו יהָאְּב
 :רָמאל יִלֲא הָנהירַבְדיהיגיפ | ם זהְוהָי "נא םֶאְנ יִּדּוטּפש
 ּדַּפְסֶת אֶל יהָפְּגַמְּב ךיניע דַמְחַמ-תֶא ָּךֶּמִמ הקל יִנָנַה םלֶאּבוֿ
 -אל ילָבא םיִתָמִי םלוקנָאהז :יֵּדֲתְעְמּד אוָבְת אֹולְול הָּכְבַת אָלְ
 הָמעֵת ואל קנר יםיִׁשָּת ְּךיֶלֲעְנּו ְּךיֶלָע ישובח ּךְראָּפ הָׂשעַת
 תֶמָּתַו ירָקּבַּב םָעָה"לֲא רָּבִדַאְו 5 :לכאת אֶל יםיִשְנַא םֶחָלְ םפׁש-לע
 םַעָה יִלא וָרְמאנפ :יִתיּוַצ רֶׁשֲאַּכ רֶקבַּב שעאְו בֶרַעַּב יִּתְׁשִא
 -רַבְּ םהילא רַמאָופ :הָשע הָּתִא יי נלי הלֲאהָמ ונל דיִגַת"אָלַה
 הָוהְי ייָנדַא לָמָאדהְּ לאְרְׂשִ תיִבְלורְמַא*י :רמאל לא הָיָה הוהְי
 םֶכְשְּפַנ "לַמָחַמּו םָכיִניִע דמָחַמ םֶכְִע ןוִאְנ ישְּדְקַמדתֶא לְלַחְמ יִנְנֲה
 רַשאּכ םָתיִׂשֲעַ= ולפי בֶרֲחַּב םָּתְבוע רֶׁשֲא םֶכיֵתֹונְבּו םָכיֵנְבּ
 יֵםָכְרֲאפו :ּולכאת אל םיִשָנַא םֶחְָו וטְעַת אל .םפְׂש-לַ יִתיִשָע
 םֶתְקַמְנו ָּכְבִת אָלְו ּודְפְסִת אל םֶכיִלְגרְּב הָכילעגְו .םכיׁשאָר-לע
 כל לאָמְזֲחי הָיָהְו. ס :ויָחָא-לָא שיא םֶּתְמַהְנּ םֶכיֵתנֹועב
 :הָוהְי ינדא יִנֲא יִּכ םָּתְעַדיִו ּהֵאּובְּב ושעת .הָשָעְרֶשַא לָכָּ תָפומְל

 םֶנָעָמיתֶא םֶהָמ יִּתְחק םֹויְּב אולה םֶדפְֶב הָּתַאְו5  פ
 םֶהיֵנְּבי םֶשְּפַנ אָשַמתֶאְו םֶהיֵנֵֹע דַמְחַמ-תֶא םֶּתְראָפִּת ישּושְמ
 :יםִיָנְזָא תּעְמְׁשַהְלי יא טיִלּפַה אובָי אּוהַה םוּיּב< :יםֶהיִתוְנְבּו

 ָתיִיָהְו דע םֶלֶאַת אלו רָפדְּו טיִָפַהתֶפ 3 ףיפ חַתַפִי אּוהַה יב
 ספ  הָנהְי יגַאדיִכ ּועְדָיְו תפומל םֶהָל
 rr 6 ךותב | 12 ** dl 6 6 (dittogr) | ל dub; prb dl | °° קזפ 1

prb 61 6 6 ||לל  || prb add16 8 הָמְזְב 'טב | 14 *  prbׁשֵאָּב 4% | 13 °°  

ropa-ךֶטְפָשֶא | 5416 6 | 16 * 6 6  nonn MSS Tny®W, sed lc Vrs > 
 165 20/22/2; ft 1 pl3 vel כ | °° >6 | 17 ** trsp fit (םיתמ לבא) |
 ל 6 שּובָח | < >6 | 56 אל | < 1 6 6% םיָנֹוא שו םיִלְבָא | 18 = 7

deinceps exc vb nonn 6/1956 || 19 * nonnרמאל 'עה 'א רֵּבדתּו) ָּתְרַּבְדְו;  
 MSS רמאיו || ל 2MSS 6(%) WרWN | כז < 61 6 6 | ל ;crrp  אָאַמּו 6/ 25 |
 22 cf 17* | 23 * Vגז® םֶביִר-- | * 63 'ִמֶחַנְו 56 ?; קזק םָּתְהַמְתּו | < 6 תֶא |

24 dl 6 6 | 25 = prb crrp; Vrs dub | ** add? | 26 =? ‘tl ןהועיִמְׁשַהְל 
 . 6ְךיִנְָּב 6 63 | 27 ? 6 לָא (חק6); 1? אבְכ



  23,47—24,1rלאקזחי 2.

 יםָהיְֵּב םָתֹובְרחְּב ןֵהְתֹוא 'אְְבּו ילֲהָק בָא ןָהילע יּוְנָרו*ז זָבלָו
 ץֶרָאַה"ןִמ הָמזיִתְַׁשַהְוֿא :ּופְרָשַו שאב ןהיִתְבו ּוגֲֹהְי יםָהיִתנְבּו
 הָנָכְתַּמְז יּוָנֲתָנְופ :הָנָבְתַמזְּכ הָניֵׂשֲעַת אָלְו םיִׁשָנַה"ִּכ ּורָסננְ
 פ  הְוהָי יָנדַא יִנֲא יִכ יםָתְעַיִו הָניאֵׂשּת ןביִללג יֵאָטֲחו ןָכילֲע

 יִריִשַעָה ׁשֶדְחּב תיִעיִׁשְּתַה הָנָׁשַּב ילֶא הָוהָירַבְד יִהיְוו 4
 יםָצֲע"תֶא םויַה "םש"תֶא ךֶליבותְּכ םֶנָאְְְּב* :רָמאַל שֶדֶחל רֹושְעַ
 לָשְמּוי :הָּנַה םָּיַה םֶצָעְּב םֶלֶשּורִי לָא לבָּביְלַמ מס הזה םּיה
 הָוהְי 'יָנדֲא רַמָא הָּכ םָהיִלַא ּתְרמֶאְו לָׁשָמ ירָּמַה-תיּב"ילָא

 :םִיָמ 'ָּב קעְיינְו 'תֹּפְׁש ריִַּה תַפְׁש
 ףָתְכו ּךְֶנ יבומ חַתְגלְּכ היל יִהיִחְתְנ ףַסֲא

 :"אלמ יםיָמְצֲע רֶחְבִמ
 היִּתְמּ 'םיִמְצַעָה 'רּוָד םג  םוקָל ןאצה ירֲחְבַמ

 פ ּהָבֹותְּב ָהיַמְצְע .לְשָביִ יִהיִמְתְר חָּתַר
 רֶׁשֲא ריס, םיִמָּרַה ריִע יֹוא | הֹוהְי *ינדאורַמָא"הּכ כל

 הָנָּמִמ הָאְצִי אל ּהָתֶאָלֲהְו ּהָב יהָתֲאְלֲח
 :לָרּוג ָהיֶלֶע לַפָניאְל "הָיִצוה ָהיָחְתְנל 'ָהיָחְתְנל
 ּוהְתָמְׂש עַלָס יַחיִחְצלַע הָיָה ּהָבּותְּב ּהָמָד יב
 :רָפְע ויֵלְע תָֹּפִכְל ץֶרָאָה-לַע הְתַכְפְׁש אָל
 יִתְלבְל עַל יֵחיָחְצ"לַע הָמָּזתֶא יִּתִתְנ םֶקָנ םָקֶנל הָמֲח תֵֹלעֶהְל*

 ם  ויתֹוסָּכִה

 ינאי יםיָמְַּה ריע יא = הֹוהָי "ינדא רַמֲא הּכ כָל
 רָשְּבַה םֶתֶה ׁשֵאָה קלה .םיִצֲעָה הָּבְרַהיי :הָרּדְּמַה ליּנַא
 להקה יִהיֵלֲחַג"לַע ָהָדיִמֲעָהְיי :"ּורָחְי תֹומצֲעָהוי יהָחְקְרַּמַה הָקְרהְו"
 הָתְאְמְמ יהָכּותְב הָבְּתַנְו ּהָּתְׁשִתְנ הָרָחְו חת ןעֶפְל

 47 516 6 םּוגְרְו | ל 8 ן < ?; 51 תֹורָכְו| % 1 ןהינב | 1c Va* ןה- |
 48 660 ןהתמוכ | 49 * 5 יִּתַתָנְו | ל םסממ MSS 5 ןתעדיו | שס 28%
 בֹותָּכ, 05 בָתְּכ | ל ?,>6, קזמ ex( םצע ?) זז; 61 | << <30; dl (6 מ םזיֶל) |
 < 6 לע | 3 * 6 לע | * ₪ 6 6 | < >63 | 51 ? ּהָּב 6 4 | 4 lc 68 םיִחְתנ |

dittogr? cf 5 | 4 >63 ||6 660600קאוסןג6טס 66 ד. 60702  © || >Sנ 'כ ' bb ada? 
 5 316 68 'ִבָּמַמ | ל-ל ?; 6 Kai טח6אסו6 3; 1? חּודְקְו | 1 (קזקפ) םיִצְעֶה | 1

 יִתְנ | 6 * 4 6 6 | * 6 הָאְלְח, pr 1 | < >66 | % 66 איצוה | ל * >8 || ל 6
 והְּפְמַש | < 6 ּוהַּתְכַפָש | 8 * >5, 41 |? קזמ 404 || ף * 61 6 6 | ל-ל >6(%) |
 < ft 1 םנְו | ro >< ?; prb 1 (cf 6) קֶרֶמַה קָרָהְו, 35 קַחְרַה | *-* >6 | זז 6

 םילחגה | ל >6.
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 הָבְחְרָהְו הָקְמַעָה יִּתְׁשּת ףתוחא סוָּכ
 :ליִכֲהְל יהּבְרִמ 'געללּו קָחָצְל הָיָה

 הָמְמָשּ המ" םיּכ ִאְלְמִ נו "רכש
 :"ןוךֶמְש ךֶתוחא סוּכ

 יִמְָנִת ָהיֵשְרֲחיתֶאְז תיִצְמּו ּהָתֹוא תיִתָשְו
 פ = :הֶוהְי ָנֹרֲא םֶאְנ תרד יג יִּב ייקָּתנְּת ישו

 יָתֹוא יִכיִלָשַּתַנ יתוא תחכָש ןעי, יהֹוהְי ינדַא ֹרמָא הָּכ כל
 רֶמאַי סם | וְָתּונְוַּתיתָאְוְךֵתָמזיִאָׁש תֶאדםנו ךָננ ירחא
 ןָהָל ֹּגַהְו הָביִלֲהָא-תֶאְו הָלֲהֶא-תֶא טיּוּפְׁשִתַה םֶדָאְְִּב יֵלֲא הָוהְי
 םגְוי ּופֶאַנ הלא ןַהיִדיִּב םֶדו ּופָאְנ יז התובעת תא

 םַטֲחׁשִּו :וללח יַתְותְּבַש-תֶאְו "אותה םבי ׁשְקמיתֶא אמט יל
 -יהָּגַהְ ולְלַחְל *אּוהַה םִויַּבי ישּדְקמְדְלֶא ואבו םהיְלּולגל םָהיִנְּב"תֶא
 קַחְרְמִמ םיִאַּב םיִשָגַאל נחלש יב ףַאְופ :יִתיִּב ךוְתְב וש הָכ
 נע ְתְלַחְּכ ְּתצֲחְר ירשאל ּואָב"הַּנִהְו םֶהיִלַא יחּולַש ךֶאלמ רֶׁשֲא
 יּתְרֶטְקּו ָהיִנָפל רָע לש יהְּובְכ הָטִמִדלַע תְבָשַיוי* :יִדַע תיִדָעְו
 םֶדֶא בֶרִמ .םיִשָנַאלֶאְו ה הב רלָש* ומָה לוקו ָהיֵלֲ תְמְשי יִנֶמַשְו
 תֶרָאְפְּת תַרֲמעַו ןהיִדלֲא םיִדוִמְצ רנִּתיו רָּבְדַּמַמ 'םיִאְבוס יםיִאָבומ
 :איִהְ ָהיִתּונְזִת הָנֶזְי תַע םיִפָאְנ הלב ראג :ןהישאַר"לע
 הָביִלהאלֶאְ ּהְלֲהֲא-לָא ואב ןָּכ הנו הֶׁשֲאדלא אֹובְּכ ָהיֶלֶא אוב 4
 טּפְׁשִמ יםָהְתוא ּוטְּפָשְי יהָּמַה םקידצ םיֵׁשְנֲאַפ : :יהָמְּוַה תשאל
 פ  :ןָהיֵדיִּב םָרֵוהָּנַה תפָאנ יִּכ םּד יתוכְפׁש טּפְׁשִמּו תופָאְנ
 יהְועְוְל ןָהְתֶא ןִתְנְו להק יָֿהיִלֲע הלעה הָוהְי יָנֹרֲא רַמָא הָּכ יֵכיפ

 32 לל >66 fit add | ° 1 הָּבְרִמ 4 29 | 33 * prps ןורָּבָש | *?<6|
prb dl 6יִאְמִנְת ָהיְרָמָשדתֶאְו | ל  prb add | 34 °° crrp; prps5 <6,  

 6 | 5 46 5 | 35 <8; ינדא dc 6 | 37 == 63 תאו | * 8 ןָהְל |83
kai 6 |ׁשֵאָּב | 38 *1 61 65) דועו | לל >6, 4 | 39 ** 6 | ל >3, 6  

)cf neohebr68 וחלש םיכאלמ || 4 6 60066  >> | cf¥ | ° >6, prb dl40 *>6%8  
 רושא ::/0) | 41 * 16 63 הָדּובְר 6 קש 7,16 | *-ל 6 םֶהָב ּוחמָש | 42 * 3 ןושָש
 6 apuoviag || °° crrp; frt 1 םיִאָּב םיִׁשָנֲא בֹרַמ (ּהָתיֵבְּב?) ּהָּב עַמָשִנ | *א

crrp; prps c 636 לע || 43 **  ml: MSSםיִאְבּוס 0 םיִאָבְס; 41 6 6 | 1 6  
dttogr 61 |הָניֶנְזִת הָנֹז (5+ 'ִמָּכ 6 9) יֵׂשֲעַמ ּופַאְנ הָלֵאְּכ (0 ּונְוְי הֶּתַע | *  

 44 *1 6 IMS Vrs ואביו, sed prb add | ל-* 1c 6 mgt תושעל | 45 * >3 | 1
 6 nonn MSS 630 ןהתא id) 47( | < >6 | 46 * >6 | * 1 ןהילע | < א? העוול
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 יִלָבָביִנְּב תּוַמְד םַלָּכ םיִשיִלָש הֶאְרִמ םֶהיִשאָרַּב םיִלּובְמ יַתּורָס
 חַלְׁשִּת ָהיִניֵע הָאְרַמְל םָהיֵלֲ יִבנֲעַּתַו 6 :םָתדלוִמ ץֶרֶא םיּדׂשַּכ
 םילז בכְׁשמְל בבני ךיָלֲא ואביו 17 להֶמיִּדִשַּ םָהיֵלֲא םיִכָאְלמ
 ילָנתְו 5 :םֶהַמ ּהַׁשְפַנ עקְתַו םֶב"אָמְמַּתַו םֶתּונְזַתְּב ּהָתוא ּואְמַטיַו
 הָעְקג רָשַאּכ היִלָעַמ ישפנ עקתו הָתְוְרע-יתֶא לָנְתו ָהיֶתּונְזִת
 ָהיִרּועְנ יִמָידתֶא רול ָהיֶתּונְוַּת-תֶא יהָּבְרַּתַופ :ּהָתּוחַא למ יִשָפַנ
 -רַשְּב רָשַא םהישְנלּפ לע הָבְגְעָתְו .םִיָרְצַמ ץֶראְב הָתְנֶ רֶׁשֲא
 ךיָרּועָנ תַמַז תֶא יידקָפּתָו יי :םֶתְמְרַז םיִסּוס תַמְרַזְו שב םירומח

 ןכל> | פ  יּיִכענ יִָש עמל ףייח 'ֹםייְמַמ 'תושעב
 תֶא ְּךלָע ךיבֲהָאָמיתֶא ריִעַמ יֵנְנַה חוה ינֹדֲא רַמָאהְכ הָביִלָהֶא
 -לֶכְו לָבְב יַנְּב>* :ביִבָּסִמ ְּךֵלֲע םיִתאֵבֲהו םֶהַמ ָּשְפִנ הָעְקְנרָשַא
 תוָחַּפ דָמֲח יִרוחַּב 'םתוא רּושא נבי עוקְו עושְ דוקֶּפ םיִָּשַּכ
 צה ךילָע ואבו :םֶלּ םיִסּוס יבְכְר םיִאּורְקּו םיִׁשלָׁש םֶלָּכ םיִנְנְסּ
 ביִבְס לע ּומיִׂשָי עבוקו ןגָמּו הָנִצ םיִמַע להק לנו בכה
 ְךְב יִתָאְנק יִּתַתְנְו5 םָהיֵטּפְׁשִמַּב ךּומָפְשּ טַּֿפְׁשִמ םֶהיִנְפל יִּתַתְְ
 הָּמַה לוָּפִּת בֶרָחַּב ּךִתיִרָחֶאְו ּוריסָי ינְזֶאְו פא הָמָחְּב ְךָתֹוא ושעו

 ףָרנְּביתֶ מיפו :שאּב לכ דֵתיִרֲחאָו וחי ךותונְו
 ץֶרָאמ יִּתּונְתֶאְז ךפמ ּךתמז יִּתּבָשַהְויד :יִּדִּתְרְּפַת לכ חְקָל
 יכ5 פ  ּודועיִרְכְוִת אל םיִרְצַמּו םָהיֵלֲא ךיניע יֵאְׂשִת"אָלְו םִיָרְצִמ
 הָעְקְנרֶָשַא ָיְּב תאָנָש רֶׁשֲא יב ְּךנְתְנ יִנָנָה הֹוהְי יִנֹדֲא רַמָא הָכ
 םרע ךּובָזעו עיגול וחקלו הָאָנׂשְּב וא שֲעְופ :םָהָמ ּךָשפנ
 ל הֶלָא *הָשָעְיי ְְיְתּונְזַתְו יָּדָתַּמַוְו 'ּךינּונָז תַוְרָע ילו הָיְרַעְו

 ךֶתוח ְּךרדִג*י :םָהיִלְּלנְּב יתאָמְטְנירְׁשֲא לע" םיוג יִרָחֶא ְֵּתֹונְזְּב
 הֹוהְי "יִנדַא ֹרַמָא הָּכ5* ם ::ךֵיְּב ּהָסֹוכ יִּתַתְנְו ּתְכָלָה

 15 ל ₪ abhinc add | < לבב >6; prb dl | 16 * 1 6 א נע 0 הָבְגִעתַו |
 ל add ? 636 praem ץֶרֶא | 17 *-* add? | 18 °1 prb 6 6 (ּהָתונזת) "לָּגִתו |
 b-b Sh ft 1c 6 הָאָרַּתַו | מ = 0 בֶרָּתַו | ל טגז ץראמ; 6 'רָצְָמְב |

velםֶהיִשְנַא | כז 1 הֶדְקֶפִתַ  Xaldaioug; 1 ftד.  éri5 םֶהישַעַמ, 6  crrp?20  
 דקָפֶתַו et postea pr ך..1 ָה.. | ל 1 תּושְעַּב 6 3 | 5 1 6 nonn MSS 'רַצִמ ;

cf 63930 | 22 dlc 6 | 23 prbadd | *" 3115 65 'ַצֲמַּב | 1 עמל  
 לכְו | ל 1 םֶּתִא, מ :מ 25. 20 | 24 * ?; 6 ןֹופָצָמ, prp ןומַה | * 6 קב | < ><;

uc: cf 30 jel27 =" ! ּךֶתּונְוַתְו | 20 *1 הָתְלְְנְו | ל טס  | guraxhv6  
 6 0 ףתמז | 3o * 1 ּושַע | לל >658, al | 5 ] 6 696 'טנ]| | ךזנ 5

 65 יִדָיְב | 32 * 41 6 6.
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 יב אָל לֹחָל שקי שד + ָלְלַתְנ ֵתָרֹות ּוִסְמֲח הינה

 -- ב" של ףרט יפרט םיִבֲאזְּכ הָּברקְב הירש :םכֹותְּב
 אְוש יםיזח לַפְּת םָהָל ּוחַט ָיאיִבְנײ :עַצָּב עצב .ןעמל יתושָפְנ

 :רגד אל הוה היהְי יי מָא הָּכ םיְִמִא כ "הל םיִמְסקְד
 רגַהתֶאְו ּונוה ןויִבָאְו יִנָעְו לוג לָנְו קשע קְשַע ץֶראָה םעפ
 יגל ץֶרפַּב דַמַעְו ֵדְנירַרּג שיא םָהַמ שקבַאְו יי :טַּפְׁשִמ אָלַּב ָּקְׁשֲע
 ימעז םָהיֵלֲע ְּךַפְׁשֲאְוצי :יִתאָצְמ אלְו התחש יִתְלָבל ץֶרֶאָה דעְּב
 ס | :הְוהְי יִנדַא םָאְנ יִּתַתָנ םָׁשֹאֹרְּב םָּכְרַּד םיִתיִלּ יִתְרְבַע ׁשֵאְּב

 תָנְּב םיִשָנ םיִּתְש םֶדָאְּבְ :רמאל לא הָיהְי"רַבְד יהְיַוי 8
 ןֵהיִרׁש וכעמ להָמֶש יונ ןָהיִרּוָעְנַּב םירצמב הָניִנְזִתַו :ּויָה תֶחֶאדא
 יּהָתוחַא הָבילֲהֲאְו הֶלודְּגַה הָלָהֲא ןֶתומְשּ+ :ןֶהילּוְּב יו יד ושע םׁשְד
 םֶלָשּוריו הָלָהֲא ןורְמְ ןמומש* תֹונָבּו םיִנּב הָנַלָתַ יִל ןייְהְּתַ
 היִבַהֶאְמלַע יבָגַעַתַ ייִתְחַּת הָלָהֶא ןזתו5 :להַביִלָהֶא

 לכ דֶמֲח יִרּוַּב םיִנְָּו תוָּפ תֶלְְת יׁשְבְלֹ :םיִבֹחָק רשאי
 רּׁשֲא-ינְּב רַחְבַמ* םֶהיִלְע ָהיִתּונְזַּת ןֶּתִתַו :םיִסּוס יִבְכְר םיִשְרּפ
 ָהיֶתּונְזַּת-תֶאְוי :הָאָמְטִנ םֶהיִללגלֶכְּב יהָבְנֲעהרׁשַא ילְָבּ יל
 הילּותְב יד ושע הָּמַהְו ָהיִרעְנְב ּוָבְכָש ּהָתֹוא יִּכ הָבֹוְע אל םִירְצמַמ

 ירושא יב לב היֲֶהָאָמ"יְ תת כל ָהיֵלע םָתּנְזת וכפי
 ּהָתּואו ּוחְקל ָהיֶתֹוגְבּו הגב הָתָורֲע לג הָּמַה יי :טָהיֵלֲע הָבְנַע רֶׁשֲא
 ס  וּהָב ּושע יםיִטּופְׁשּו םיִׁשָנַל יםַׁשיִהְּתַו ּונָרָה בֶרָחַּב

 ָהיֶתּונְזַת"תֶאְו הָּנִמִמ ּהָתָבנע תָחְׁשַּתַו .הָבילֲהֲא ּהָתוחַא אָרָּתַיז
 ישב לטיברק םיגְנסּו תוחפ הב רישא ָֹנְּבילֲא יי :הָתֹוחַא יֶנּונְזִמ
 הֶאָמְמנ יִּכ אָרָאָוי :םֶלָּכ דָמָח יִרּוחְּב םיִסּוס יִבְכְר םיִׁשְרְפ .לולְכמ
 יהָקֲחְמ ישְנַאי אָרַּתַ ָהיָתּווַּת-לָא ףָתּוְּתַו + :ןהיִּתְשל דַחֶא רד
 םֵהיֵנְתְמְּב רוזא ייֵרוגֲח5 :רשָשַּב םיִקְקֲח "םייִּרָשַכ יִמָלצ ריִקַהדלַע

  || * <6 | > dlc 68 | 29 prpsליבה |27 = >668) | 28° 3+םֶהָל 6 26
 1םש | 4 * )8)ט+ הָנַמְּקַה | = קזמ * |  | 3081 616 | Cp 23,3 * dlc 68ושע

add || 5 * 636 יתחתמ | * סז בָּגְעְתַו || == 444 ?; 1 לע 66 3 ל םיִבָרָק vel 
  9 | 9% 5זז םיִאּורק 6123 | 7 += 446? || * 68לּכ"לע | < קז מפ םָהיֵלֲע

  || r2 prb addםיִמָפְׁשו  cf $;1? bp |1הֵּנַה | ** 408? | זס * ?; 6 6 גס +3
cfs.6|°17ycé6|j? 68 ,הל םיִבָרְק cf 5% || * rrp, ו תֶלְבְת 666 | 14 1 

6 Vrs םיִקּוקַח םיִׁשָנֲא | ל 0 םיִדשכ  םיִיִדָשַכג קוט add; 1 םיִמָלִצ vel 

 םֶהיֵמְלַצ | 15 1 יִרּוגח
50* 
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 ּךְכותְּב קשב ּושָע רגל ְּךב ולקה םֵאְו באל :םְִָּּּפש ןעַמְל דב ּויַה
 ס  :'ִּתְְלח יִתתְּבַשתֶאְו יתיִזָּב יִשְדְקי ב ּנֹוָה הָנָמְלַאְו םֹוָָי
 הָמז ָךְב ּלָכֲא 'םיִרָקָהיילֶאְו םֵדְפְׁש ןעֶמְל דב יָה ליִכְר יִשְנאפ
 וׁשיִאְויז :ָּךֶבּונִע הָּדנַה תֶאַמְט ְּךָב"הָלִג בָא-תורע יי ְדכֹותְב ּושָע
 ׁשיֶאְו הָמזְב "אט וְתָלּכיתֶא שיִאְו הָבֲעּוּת יהָשָע והער תֶׁשֲא-תֶא
 ְךֶׁשנ םֶָּּפָש ןעֶמְל ְּךְביּוחְקַל דחָש יי :ְךָבִֹהָּנע ויָבֲאתַב ֹותֹחַא-תֶא
 ינֹדֲא םֶאְנ ְּתַחַכָׁש יִתאְו קָׁשֹעּב יֶדיַעַר עצב יתַחְְל תיִּבְרַתְו
 ידמְד-לַעְו תישע רֶׁשֲא .ּעְצְּבלֶא ייּפכ יִתיּכה יהָּנַהְו :הָוהָי
 יִנֲא רֶׁשֲא םיִמָיל ךידָי הָנְקָוְחְּתְִא ְּךַּבל דמעה 4 ָּךָכּותְּב ּויָה רֶׁשֲא

 םּב לֶתוא יֵתוציִפֲהר 5 :יִתיׂשֲעו יִּתְרּבַּד הָוהְי ינַא וא הָשע
 יגיעל יִַּב ַלִחְנְויי< ממ ְךָתֶאְמְט יֶתֹּמתַהוי תוצָראְּב ךיִתיִרזְו
 רמאָליִלֲא הוהירַבְדיִהגז | ם  :הָנהְייֶנאּכְתעַריְו'םג
 לרבו ליבו תֶשחנ ים 'גופל לֵאָרְִׂיײתיִב ליה ייבי
 לנדא רַמָא הָּכ ןכָלפ ם יָה יףָתַּכ םיִגָס ר ךתְּב תרָּפּועְו
 ותל םֶכְתֶא ץבק יִנְנַה ןכל םיִנָסָל ים תִֹיֲהי ןעי הוהָי
 רּופ ְךּוּת"לֶא ליִדְבּו תָרפּועְו לזרבּו תָשחְנ ףַסָפ יתַצְבְקיי :םֶלְשּורְי
 ייִּתְחַּנַהְו יִתָמֲחבּו יִַּאְּב לבא ןּכ יִּדיִּתְנַהְל שָא ויְלָע- תַחַפְל
 יִתְרַבַע שָאְּב לםבילע יִּתְחַפְנְו יסֶכְתֶא יִּתְסַנְכְי :םָכְתֶא יִּתְכִּתַהְו
 ּהָכֹותְב ותת ןֶכ רי ָּךוְתְּב הָסָּכ יִךּותַהְּכ :ּהָבּותְּב םֶּתְכַּתְנְ
 יהינ3 סם  :םָכיֵלֲע יִתָמֲח יִּתְכַּפָש הָוהְי יִנָאְדיִּכ םֶּתְעַדיְו
 יהָרָהְטְמ אל ץֶרֶא ְּתֶא ּה-רַמָא םֶדָאֶּב :רמאל יִלֶא הָזהְיְדרַבְ

 גָאש יֲִאכ הָכותּב ִהיֶאיִבְג רי :םַעָ םוְּב יהָמׁשנ יאל יה
 :ּהָבֹותְב ְּּבְרַה ָהיֶתֹונָמְלַא ּוחְקי ריו ןֶסַמ ּלָכֲא שָפְג ףרַט ףרט
 7 6 וקשע 429 | 8 * 6וזָּב | < 6ולָלַח | 9 *1 לע] 6 6 || ל קט םְּדַה | 6
 6380 ּולָג | זז * 63 ושע || * 63 ּואָמַט | < 68 ונע | ז2 * 63 וח.ל+ ב |
 55 3 םֶהיִעַר ּועָצְבִיַו | < 41 6 6 | 3 * 3 יִנָאְו || ל 5(6%ל)3+ יִפָּב לָא, 5
 6650 xeipé ןגסט cf 6 =יִתאָבַה | * 1 6 KN 6 ; לע | 51 6 6 ךימְּד | 14 >5: 6
 8 0 = ַב | 15 =" >8 || 16 <> ?; 1 ft 64 6 2)) ךְב יִּתְלַחְנְו קזקפ ּתַמְלְכְנְו 50
 ְךיִתֹּתֲחַהְו | ל 1 6 וז MSS 656 'גה || 18° ft ins 6 6 הָנִה | ble 0 גיִסְל |
 © frt ins 9 cf 20 || 5 prb dl | ז9 * 6-4-רמָא || * alc 6 || =< 65 םֶכְתּויָה |

prb6 3 םֶכְתֶא || %  ins frtץבקפ 4 68 ְַָנַהְל || <  frt1 636 כ ל c20 *  

 ךתָּנְהִּכ | ל ah 1 ּוכְתַנְּ ] 24 1 הֶרְטמ cf 6 vel הָרטְמְה | ל ₪: dl cf 6ג |
 616 Vrs אלו | 1 הָמׁשְ | 25 **1 6 6 ָהיֶאיִשְנ רֶׁשֲא || * 1 וחקל 66
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 אָוׁשימוָסְקִּכ םֵהָל הָיָה :קָיָד יתָֹנְבִל הָנְל ְּךְתְשִל 'םיֲִעְׁש
 ם שַפּתַהְל ןּוָע ריִכְזמאּוהְר 'םֶהָל תֹועְבָׁש יעְבָש םֶהיִניעְב
 םֶכיִעָשּפ תֹוָלָנהְּב םֶכָנְוֲע םֶכְרְֹּוַה ןעְי הוה לינד רמָאזהְּכ ןכלפ
 :וׂשֵפּתַּת 'ִףַּכִּ םָכְרָכְנַה ןעיי םָביֵתֹליִלֲע לָכְּב םֶכיֵתואטַח תֹואָרֲהְל

 :ץק ןְנע תעְּב ומוי אֵּב"רֶׁשֲא לֶאְרְשְו איִשְנ עֶטְר ללה הָּתַאְוִפ פ
 תא הָרֶטעֶה יםיִרָקְו תֶפָנְִּמַה 'ריִסָה הֹוהְי "ינדא רַמָמ הביי ס

 הָנָמיִׂשֲא הָוע 'הָנע יהָנע ייליִפָשה 'ִָבְּנַהְו הגה יהָלֶפָשַה תאז-אל
 פ  יויִּתַתְנּו טָפָשַמַהְ יִלרָשַא אָּבְדדַע "הָיָה אָל תאז"םנ'

 ןומע יגְּבדלֶא הֹוהְי *ינדא רַמֶמ הָּפ ָּתְרמְאְו אְְּנַה םֶדָמְְב הָתַאְו
 ןעֶמְל ליִכָחְל  הָטּורְמ חַבָמְל הָחּותְּפ בָרָח בָרֲח ּתְרַמְאְו םָתּפְרָח"לֶאְו
 יֵלְלַח יֵראוצ"'לֲא יִּדִתֹוא תַתָל בָוכ ךלֶסַקְּב אש ְּךָל תחי יקר
 םָקְמִּבהָרְעַּתלֲא בֵׁשָהיפ ס :ץֶק ןנע תַעְּב מי אָּב"רׁשֲא םיִעְׁשְר
 ימַָז יל יִּתְכְפְשְו תא טָּפְׁשִא ְּךיָתֹורָכְמ ץֶרֲאְּב תאָרְבנירֶׁשַא
 :תיִחְשַמ יִשְרַח םיִרְעְב םיִׁשְנא יב ְךיּתַתְנּוְךיכָע ַחיִפָא יִתְרְבְע ׁשֶאְּב
 ינא יכ רכזת אל ץֶרָאָה ּךֹוֲתְּב הנָהָי ְךַמָר הָלְכָאְל הָיְהְת ׁשֵאָלּז
 פ | ּויּתְרִּד הָוהְי

 טְּתְׁשִתַה םָרֶא"ָב הָּתִאְו* :רמאל יִלַא הָנהְודרַבְד יִהְיַוי 2
 הָּכ תְרמֶאְו :ִהיִתְבְעותלָּכ תֶא ּהָתְעַדוָהְו םיִמָּדַה ריִעְדתֶא טֿפְׁשִתַה
 םיָלּולְג הָתְׂשְֲו ּהָתִע אֹוָכָל 'הָבּותְּב םּכ תָכְפש ריע יהוהְי יִגדֲא רַמָא
 תיִשָעְדרָשַא ְּךֵלּלגְבּו ְתְמׁשְאְּתְכַפְׁש-רֶׁשֲא ְּךמָרְּבי :הָאְמְטְל ָהיֵלֲע
 הָּפְרָח ְּיּתַתְג ןפילע ּיִתונש"ידע 'אֹוָבְתַו 'ךומי יִביִרְקִתַו תאַמָט
 ּבּוסְלקְתִי ךִּמִמ תֹוָקֹהְרָהְו 'תֹוָברְקַה :תוצְראָהלֶבָל הָסְכִקְו "םיוגל
 וערזל שיא לֵאָרְׂשִי יִאיִשְנ הָּגַהא | :הָמּוהַמַה תֵּבַר םֵׁשַה תֶאַמַט
 27 % 63 ָהיֶרעׁש | < ו: MSs Edd 656 תונבלו | 28 * 0 םֶסָקַּכ 6 םֵתֹוקּכ;

bo] | 55 <5 | 66 | ל 2155 8  add | 29° dlc1 םָסְקָּכ | ל ?; >65, c S 
 םֶהָּב | 3: * 4 6 6 | * 1 רַסָה | < 1 םֵרָהְו | >8 | * 1 הֶלָּׁשַה | 1 הָהֹּבְּנַהְו |
 = ן לֵּפְׁשַה | 32 * 6*%: 5 (לֶועְל הָנעְל תאז םַג | * >593*65 | = >5; 65 04

sed? | % 6B x. rapaddiow avrgהיָהִּת תאזָּכ הל יזא  rorabrn grat: prps001  
aorhv) 49 61 6 | 33° 01 6 6 || °° >; 6 6% cuvreAeiav (sim CY), éreipou6% ( 

 6ח06: קז ליכהל סז5 לַהָהְל; 1 קזמ vel קרֶבָל צe! קרב עמל | 34 *1
 ּהָתֹוא | * ג לע 6 6 || < 1 סזט םיִלָלֲח 6 63? | 35 = ;dub 6 676010606 עו
 א0זטגטסמ6 | 37 1A | Cp 22, 2 dlc 4MSS 65 | 3 * 6 + יזא (ש) 6+ 24,6 |

 ל frt dl | > prb 1 6 36 ּהָכּותְּב | 4 * 1 61 ₪) מזי | * 68 יִאְבְּתַו | 5 1 6 5
 Qr 6569 ny || 5 mlt Mss Edd ‘33 | 5 * ins prb 6 68 ָךילָא | * 6 6 %

 avouiaig cf 5; ₪ ] מַה.
Biblia. 0 
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 /% לאקזחי 27—21,15

 .pixar תֶסֲאמ ינְּב טָבְש
 יִפָּכַּב שָּפְתְל "הַטְרְמָל התא ףןתִיו 6

 לְליֵהְו קעֶז ל :גְרּוהדדִיָּב ּהָתֹוא תתָל הָטמ איִהְו ִבְרָח הַָּחּוה איה
 -לֶא יִרּוגְמ" לֶאְרְשי יֵאיִׂשנ-ילְבְּב איָה* יִמַעְב הָתְיָה אְיָהחיְּכ םֶדֶאְְּ
 טְבְׁש-םנ"םַא הָמּ ןחב יָּכנ8 :ְַרילֲא קֶמְס וכל יִמַעְדתֶא ּויָה בֶרַח
 אָבְּנַה םֶדְמְִָב הָּתַאָוֹפ ס :הֶוהָי יִנדַא םֶאְנ הָיָהְי אל יתָסַאֹמ

 התל יברח יָת כלא כ ְּךַהְו
 :יסֶהְ 'תָרָדחַה יִלּודָּנַה לֶלֶח בֶרָח איה םִיִלָלֲח בֶרֶח"

 יםישְכַמַה הָּבְרַהְו יב סן
2 = 

 ר הָטָעִמ 8 הָיושְע יחָא ור יִתְתְני <

 = יֿכַא-סַנו>י

 יִתָמֲח יִתחיִנַהְו  יִּפָּכלֶא יִּפַכ הָּכַא
 -ןֶב הָּתַאְוצ :רָמאָל י ילֲא הָוהְיְדרַבְד יהיו ס :יִּתְרּבִּר הָוהְי יִנַא
 ּואְצִי ידֲחֶא ץֵרָאַמ לבבל בֶרַח אבל םיִכְִ םִיְָשהְלְיש םֶדֶא
 בֶרָח אֹובָל םיִׂשּת יִּדְרַה5 :יֹאַרְּב ריע ךְרדרשארב 'אֵרְּב ריו םֵהיֵנְׁש

 למ דע :יהָרּצְב 'םָלׁשריִב הָדוה-יתֶאְוןומעינְּב תב 'תַא
 יֲִחּב לקלק םֶסָקימְסקל םיִכְרּוה יִגש שאר רוה םָאלָא ל
 ושל יםלֶשּורְו םֶסָּקַה והָיָה וניִמיב*ז :דֵבָכַּב הָאְר םיִפָרִתַּב לֶאָש
 -לַע םיִרָּכ םִׂשְל הָעּורְתְּב לוק םיִרָהְל "חַצְרֶּב הפ ַתָּתִפַל 'םיִרְּכ

5 -. ad (vid ae prps ּהָל תיָה vel ,לַהָה prb 1 קרְּב = Ps 5 1446) | 

éx-6 6 ה  ah cf 68 | 4 prbאיה א9* אֹוָה; קז לודגה ללח םזפ 1 איה  
 (ores ָּתְררַחַהְו cf 368 || > mlt MSS םֶכָל; 1? c 6 Dתֹא | 201? םַּמְה |

prb prps (cf ®)לֶשְכָּנַה [ $1 ' vel5 58 םָּבְל ג "בָלדלָּב | *16 8 לָשְכִמַה ו  
 הָנַה רעש | = crrp: 6 rapadébovro 66 Gpdyia pougaiac (ח חַבֶמ"לֶא 9 |
 11 הָטְרִמ | 21 * ?; תonn MSS ירחאתה 6 diaropevou 65000 = ירְּבעֶתַה? |

et trsp in1 שארב * | dl 6 6 (dittogr)22 1 לע | 24 *1 תַחַא | *  | dlל >6(6)%,  
 vs sq | 25 * ו ריע || ל 1 לֶא ve 6 68 לע | = 1 לֶאְו ץש לעו | %1 6 68 'ריזלעו

a4; 41 |רו | * 1 6 6 הָבתְּב | 26 1 לע 6 6 || 27 * 603 'רידלע } ל-ל " vel sol 
 . 6 ev Gofחַרָבֶּב ] <
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 -םָּתְרַכְזּו :םֶכיִתּובַאְל ּהָתֹוא תַתְל יִדָי-תֶא יִתאָשְנ רשא ץֵרַאָה-לָא
 םֶתְטְקְנ םָּכ םָתאֵַמָטִנ רֶׁשֲא םכיִתֹולילעילְכ תֶאְו םֶכיִכְרִּדִתֶא םָׁש
 היהְי ינָא-יִכ םֶּתַעַדִיְו < :"םַתיִשְע רשא' םֶביִתועְרלֶכְּ םֶיִנָפְּב
 םֶכיֵתוליִלֲעַכְו םיִעְרַה םֶכיֵכְרדְכ אל ימש ןעמל םֶכְּתִא ייִתושעְּב
 ספ | :הָוהָי "יֶנדַא םָאָנ ילֵאָרְׂשִ תב תֹותָחְׁשַנַה

a1הָנַמיּת דרב ךיִנְּפ םיִש םֶדָאְֶב .:רמאל לא הָנהְידרַבְד יִהְיַו י  
 בֶגנַה רעָיְל תְרַמֲאְו :'בֶנָנ *הָדָשה רעֶיילָא אָבָנִהְו םָרְד"לֲא ' ףֵטַהְו
 הָלָכֲאְו שא וָּךְּב-תיִצמ יִנְנַה הָוהָי יינדא רַמָאהְּ הָוהְיְרַבִּד עַמְׁש
 ּהָביּובְרְצִנו 'תָבָהְלש תֶבָהְל ּּבְכִת"אְל שבי ץַעלָכְ .תלץעלכ ְךְב
 אל ָהיִּתרַעּב הָוהְי יִנֲא יִּ רֶׁשְּבלְּכ ֹואָרְ :הָנֹופְצ בֶגַּנַמ םיִנָּפִלְּכ

 לַמָמ ָלֲה יל םיִָמֶא 'הָמֲה הָוהְי יג ּהָהֲא רֹמאָנ :הָּבְכ
 םיש םנָאְִּל :רמאַל יִלֶא הָנהְידרַבְד יהָיַופ פ :אּוה םיִלָׁשְמ
 :לֵאָרְׂשִ תַמְדֲא-לָא אָבָּנַהְו יםיׁשְדכמ"ילָא ִַּטַהְו םֶָשּורי"ילֶא = ךיִנּפ
 יִבְרִח יִתאַצוְקְו ְּךלֲא יִנְנַה הוי רֶמָא הָּכ לֵאָרְׂשִי תַמְדאְל ָתְרַמִאְול
 קי ממ יִּתַרְכַה"רׁשַ ןעֶייפ :עָשְרְו קידצ ְּךַמַמ יִּתַרְכַהְו ּהָרְעַּתַמ
 לִי :'ןופַצ בָנְגִמ רָשְּב"לָּכְילֶא ּהרעִתִמ יִבְרח אֵצַּת 'ןַכְל "עָשְרְ
 פ :דֹוע בּושְת ל ּהָרְעּתִמ יִּבְרַח יתאצוה הוה יִנָא יִּב רֶׁשָּב"לְּכ
 :םָהיִעְל חַנֲאַּת יתּוביִרמְבּו יםיִנְתִמ ןורְבְשְּ חַנָאה םָדֲאדְְב הָּתַאְויי
 הָעּומְש-ילֶא יתְרמִאְו חְנָאָנ הָּתַא -הָמלַע ףילא ּוְרָמַאידיִּכ הָיָהְו*
 םיִכְרּבלְכְ תּל הָתַהְכְו םידילְכ ּופְרְ בל סַמָנְו הָאְבִיִכ
 סם  :הָוהְי יִנדַא םֶאְנ 'הָתָיְהְנְו הָאְּב הנה םִיַמ הָנְכַלת
 רַמָא הָּכ תְרַמָאְו אֵבָּנַה םִיָאְרְּבצ :רמאל "לא הָוהְי-רַבְד יהי
 רֿמָא יהוהְי

 :הָטּורָמ"'םִנְו הָּוַחּוה בֶרָח בֶרֶח

 6<43° | ל >609 | 44 * 6+ןכ || *ל >6 | 5 46 6 | 0ק 2 2 * 6
(VW), 1 prb 616 6 לע | 16 6 לע || < 6 ףדסט6שסש > | ba?ל 63  | ? 

id6 >6%8 || ל ?; (6 ף 6000600, A;טגזז הָּבְגָנ | 34  Or5 בֶנָנַּב רֶׁשֲא | *  
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 םֵׁש ּוכיִסִיַו םֶהיֵחֹוֲיִנ ַיֵר יםֵׁש ּומיִשָיַנ םִנְבְרִק סע םֵׁשייונְתי
 םֵׁש םיִאָּבַה םָתַארׁשִא הָמְּבַה הָמ םָהֵלֲא רֶמאָופ :םֶהיְֵּסִנ-תֶא
 לֵאָרְׂשִי תִיַּבלֶאּורַמֲא ןֵכְלי ם :הָנַה םָיַה דע הָמְּב ּהָמָש אָרְקיו
 יִרחֶאְו םיִאְמְמִנ םֶּתִא םֶכיֵתֹוְבֲא 'ְרֶדְּבַה הֹוהָי יָנֹוֲא רַמָא הָּב
 שָאְּב םֶכיִנּב ריִבֲעַהְּב םָכיִתְנִּתִמ יתַאְׂשִבוגי :םינז םֶּתַא םהיִּוקש
 לארי תיִּב םֶכְל שָרְדַא ינאְו יםויַה-רע כלל לכל םיִאָמַטְנ םָּתַא

 יָה כור" ּלעֶהוי :םָכָל ׁשֶרְַאדבא הוה "גד םָאָנ ינאי
 תֹוצָרֲאָה תוָחְּפְשַמְכ םיזגכ הָיִהְג םיִרְמְא םָּתַאו'רֶׁשֲא הֶיְהְת ל
 הָכְזֲח דָיְּב אל"ם" הָוהְי יִנדַא םָאְנ יִנָאדיִחיי :ןָבָאְו ץע תָרְׁשִל
 םֶכְתֶא יִתאַצוְהְו :םָכילֲ ךוָלְמָא הָבּופש הָמַחְבּו היּוטְנ עוָרֶזְבּו
 דָיְּב םָּב םֶתּוצֹוְפְנ רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָהְִמ םֶכָתֶא יּתְצּבִקְו םיִמַעָהְדִמ
 רַבְדַמִלֶ םֶכְתֶא יִתאֵבַהְי 0 הָמֲחְבּו הָיוטְנ ערְזבּ הקו

 גז אנ תא = ב םיָרצמ יץרא כב ית"
 'תֶרְקֶמְּב םָכְתֶא יִתאַבְהְו יֹטְבָּׁשַה תַחָּת סֶכְתֶא יִּתְרַבַעַהְוז :הוהְי
 םֶהיֵרּונִמ ץֶראַמ ייִּב םיִעְׁשֹוּפַהְו םיִדְרְּמַה םָּכִמ יִתורָבּו* :יתיִרְּבַה
 :יהוהְי יִנֲאְּכ םָּתְעַריִו אובו אל לארי תַמְדֲאלֲאְ םָתֹוא איצוא
 יודבע = לילו שיא הֹוהָי יינדַאו רמה לַארׂשותיב םָּתַאְול

 רועדת אָל יִׁשְק םשתאְו ילֲא םיִעְמש םָכניֶא-'ַא ראו
 םָאָג לֵאָרְׂשִי םוָרְמרַהְּב יִשְדְקְרַהְב כי :םָכיֵלוְלְנְבּו םָכיֵתֹוְנְּתמְּב
 םַצְרֶא םש ץֶרָאְּ יל לֵאָרְׂשִ תבל יָנְדִבַע םֵׁש הֹוהְי יינדא
 -לְבְּ 'םכיִתואשמ תיִׁשאָר- תֶאְו יםביַתְמּורְּתתֶא שוהדָא םָׁשְו

 םיִמַעָהְְִמ םֶכְתֶא יֵאיִֹוָהְּב םָכָתֶא הָצְרֶא החיִנ חיִרְּביי :יסכישדק
 יגיעָל םָכָב יִּתְשּדְקִנְו םָּב םֶתֹצְמְנ רֶׁשֲא תּוצָראָהְִמ םֶכְתֲא יִתְַּבקְ
 לֶאָרְׂשִי תָמְדַא-לא םֶכְתֶא יֵאיִבֲהַּב הָוהְי יֶנֲאיְּכ םָּתְעַיִוצ :םִיּגַה
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 תואָל תֹויְהְל םֶהָל יִּתֵתְנ יֵתֹותְּבִׁשִיתֶא םַנְוי :םָהְּב יחְו םֶדֶאְה
 לֶאְרָשִיתיַב יִבדּורְמּיַו :םָׁשְְּקִמ הָוהְי ינַא יִּכ תעלְל םֵהיֵגיֵבּו יִניִּב
 םֶתא הֵׂשֲעַי רָשַא ּוסֲאָמ יֵטָפְׁשִמ"תֶאְ ּוכלְהדאָל יִתוקָחְּב רָּבְמַב
 ביל יִתָמֲח ךפָשל רַמאָו דָאְמ ּולָלַח יִתתְּבָש-תֶאְ םֶהָּב יִחְו םֶדֶאָה
 םיוגה יניעל לָחַה יִתְלְבל ימש ןעמל הָׂשֲעֲאְוצ :םֶתֹלַכְל רֵּבְדמַּב
 רָּבְדַּמַּ םֵהָל יָד יִתאָׂשְנ יינַא-םנְוי5 :םהיניעל םיִתאָצּוה רֶׁשֲא
 יבצ ׁשֵבדּו ֹבְלֲ תַבָז ייַתַתְנְִרַשַא ץֶרֶאקְלֶא םֶּתוא איִּבָה יָּתְלָבל
 ּוכְלָהְ"אל יִתוקְחתֶאְו ּוסָאָמ יִטְּפָשַמְּב ןעי< :תֹוצָראָה" לבל איָה
 סָחָּתַויז :'ךלה םָּבל םֶהיֵלּולְג יֵרֲחֲא יִּכ 'ּוללח יֵתֹותְּבׁש-תֶאְו יםָתְב
 -לֶא רמי :רּבְדִמַב הָלְּ םָתֹוא יִתיָׂשֲעדאָלְו םֵתֲתְׁשִמ םָהיֵלֲע יניע
 -לַא םֶהיֵמְפְׁשִמ"תָאְו ּוכלת-לַא 8 םֶכיִתוְבַא יִקְּוחְּב רּבְדמַּב םהיִנּב

 וכל יִתוקְחְב ֶכיִהְלֶא הָוהְי לני :ּואָפַטְתִלַא םֶהיִללְבּו ורְמשת
 תואָל ּויָהְו ושדק יַתותְּבַש-תֶאְויפ :םֶתוא ּושעַו ּוְרְמְש יֵטָּפְׁשִמתֶאְו
 םיִנָּבַה יָברְמַו>: :םֶביִהְלֶא הָוהְי יִגַא יִּ תַעְַל םֶכיִניִבּו יניב
 רֶשֲא םֶּתּוא תוָשעל ורְמְשדאל יּפָשַמתֶאְו וכלה-אל יִתְקֲחְב
 ְַפְׁשִל רַמאָו לח יֵתותְּבַׁש-'תֶא םֶהְּב יֵחְו םֶדָאַה םָתֹוא הֵׂשְעַי
 ישַעָאְו "יִדָיתֶא בשה :רּבְדַמַּב םָּב יִּפַא תלַכָל 'םָהלִע יִתָמֲח
 :םהיניעל םָתֹוא יִתאַצוה"רָשַא םּווגַה יניעל פחה יִתְלַבְל ימש ןעמל

 תור םיּמּב תא ץיִפָהְל רבב םָהָל תא יִתאָשְב נאני
 -תֶאְו ּוסָאָמ יִתוקָחְו ושָעְאל יַמָפְׁשִמ ןעי* ם :תִֹצְראָּב םָתֹוא
 יִּתְתְנ יִנֲא-םַגְו* :םֶהיֵגיֵע ּווָה םָתֹובֲא יִלּולְג יִרָחֶאְו ּולָלִח יִתותְּבש
 םָתֹוא אָמַטאְה :םֶהְּב ּויָחָ "אל םיִטּפְׁשִמּו םיבוט אל םיִּקְח םהל
 ּועְרָי רֶׁשֲא ןעַמְלי םַמְׁשֲא ןעֶמְל םַתָר רָמָפלּב ריִבעֶהְּב םֶתּונְּתַמְּב
 ָתְרמֲאְו יםֶדָמְְֶּב לֵאְרְׂשִו תיָּב"לֲא רב כלל פ יהוה ינא רֶׁשֲא
 םֶלֲעַמְּב םָכיֵתּוְבֲא יִתֹוא ּוְֵּדִג תאז דוע הָוהְי 'ינדַא רַמָא הָּ םֵהיֵלֲא
 ּהָתֹוא תֵתָל יִדָידתֶא יִתאָלְנ רש ץֶרָאָה" לָא .םִאיִבַאו>פ :לעֶמ יב
 יהיַחְבְתֶאי ם םשדּוחְּבְזיַו תובע \ ץע"לכו הָמְר הָעְבְגלכ וארו םהל
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 םיִלָשמ "יִטְבָשלֶא יזע יתוטמ ּהָלּויְהִיַו
 = .םיתבַע ןיּבְדילע וִתָמֹוְק ּהָּבְנִתַ
 :ויָתִיִלַּד בֶרֶּב ּוּהְבָנְב אָ

 הָכְָשַה ץֶרֶאְל הֶמְחְּב שתי
 יקְרַפְתַה היְרִּפ שיִבוה םיִדקַה רו
 :ּוהָתְלְכַא שָא ּהָזִע הָטַמ ףשביו

 ם ז'אָמָצְו הָיַצ ץֶרָאְּב רָבְדִמַב יהלּותׁש הָּתַעְו
 הָלְבֶא להירפ ּהיֶּנב יהַמַּמִמ שא אָצַתַו

 לושְמְל טֶבְש וע המ יב הָיָהאְלְו
 ס | :הָניִקָל יִקְתַנ איָה הָניק

 םיִשָנַא ּואָּב שָרחל רוָשְעְּב ישָמַחּב תיִעְבְשַה הָנָׁשּבויָהיוי 0
 הָוהְי"רַבְד יִהְיַו< פ :יָנָפְל ּוָבָשיַו הָוהְיְתֶא שרֶדל לֶאְרְְי קמ
 הָּכ םֶהְלֲא ָתְרַמָאְו לֵאָרְִׂי 'ינקזיתֶא רֿבּד םֶדָמְְֶבי :רֹמאָל ילא
 םֶכְל ׁשֶרָּרֲאסַא ינָא-יַח םיִאְּב םָתַא יִתֹא שֶרְדְלַה הֹוהְי יָנֲֹא רַמָא
 תֶבֲעּוּת"תֶא םֶדֶאְְּב יטּּפְׁשִתַה םָתא טֵּפְׁשִתַהי :הָוהָי 'ינדא םֶאְנ
 יִרָחַּב םויְּב הֹוהְי ינֹדַא רַמָאדהְּכ םהילֲ ָתְרַמָאְופ :םעיִדוה םָתֹובֲא
 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֵהָל עַדּואְו בקעי תב ערזל ל אש" לֶאְרָשיב

 יִתאָשְב אּוהַה םיַּב" :סכיחלא הָוהְי יא רפאל הל יִָי אׂשְֲ
 תַבְז "םֶהָל יִּתְרּתרַׁשא ץֶרָאדלָא םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םָאיִצוְהָל םֶהָל יִדָי
 ליניע יצוקש שיא םַהְלַא רמו :תֹוצְראָה-לָכָל איָה יֵבְצ ׁשֹבְדּו לח
 יֿבורמו :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא ואַמַטְּת-לַא םיִרְצִמ -ילּולָנְבּ וכילָשַה
 -תֶאְו ובילה אל םֶהיִניִע יצוקש-תֶא שיא ולא עמשל י ובָא אָלְ
 םֵהְּב יִּפַא תֹוָלכְל םָהילע יִתָמִח ּךַפְׁשִל רפא ּובָזֲע אל םִיָרְצִמ יול
 םִיּּגַה יִניִעָל לחה יִתְלַבְל ימש ןעָמל ישעי :םיָרְצִמ ץֶרֶא ךותְּב
 ץֶרָאַמ םָאיִצוְהְל םהיניעל םָהיֵלֲא יִּתְעַדּונ רֶׁשֲא יםָכֹותְב הָּמַהרָשַא
 ןֶתַאְויי :רָּבְדַמַה-לֶא םָאְבַאְו יםִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָאיִצֹואָצַפ :םיִרְצַמ
 םָתֹּוא הָׂשעַי רֶׁשֲא םֶתוא יִתְעְדוה יֵטָּפְׁשִמ-תֶאְו יֵתֹוקֲחתֶא ם םֶהָל
 rr 551 ft (cf 656ג 6 12. 14( המ הל יִהיַו | * >6 | < 6 טָבׁש לע | 6

éEedi-ָהיִדַּב | °1 קרפתה; 6  prps0סד%6;  érAekrd12 5 6 ד6  uéow, frtdl||6  
 sion (cay) | 1c 6 Wo | 13 *1 6 6 ָהּולתש |? >6 41 || 14 * ₪ 1 ָהָטַמִמ |
 ל >6, 6 | < S+7ly | Cp 20, 1 6+ תיִּב | 3 *16 321155 669 דלֶא | ל 68+

dlc 6 |6אסואףסש 007006 6אסואמס; || 5 *  eiתיָּב, 5 יִנָּב | < 6 66 | 4 75 6  

 5-5 6 א. ervwpisonv | 6 * 16 36 cf 15 יִּתַתָנ | * 6+ץֶרֶא | 8 >65 4 |
>6F cfg.זס °°  | prb add cf Io95 3 סחַאְו | * 1? לַחָק 63 14. 22) | => ||  
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 םֶאְנ לֵאָרְׂשִי תיִּב םֶכְתֶא טָּפְׁשִא 'ויִכְרְדְּכ שיא כָל
 לושְכַמְ םכל יהיהְידאלְו םֶכיִעַָפלִָמ ּוביִשָהְו ּובּוׁש הָוהְי ינדא

 ושעו םָּב םֶתְעַׁשִפ רֶׁשֲא םְכיעְשּפ-לָכיתֶא םָכיֵלֲעמ וכלה :ןו
 אָל יִכ* :לֵאָרְׂשִי תיּב ּותּומְת הָמְלְו הָשְדִח רו שָדֶח בל םכל
 פ  ְְּּחְו וביִשָהְד הָנהְי 'ינדא םָאָנ יתּמַה תֹומְּב ץַפָחֶא

 ָתְרמָאְוי :לֵאָרְׂשִי 'יִאיִשְנלֶא' הָניִק אָש יהָּתַאְוי 9
 תֹויָרֲא יב .'אְָבְל ףִּמִא יהַמ
 :ָהיִרּוג הָתְּבַר םיִרפְכ ךותָּב הָצָבְר
 הָיָה ריְִּכ .ָהיֶרְגִמ רָחֶא לעת
 :לָכֶא סֶדֶא ףֵרָמףָרֶטִל דמי
 יִׂשַּפְתַנ םֶּתְחַשְּב םיוּג 'ויְלֶא "ּועָמְשיַ+

 :םִיָרְצִמ ץֶראלא יסיַחְחב ּוהָאְבְיַ
 ּהָתְוָקִּת הָדְבָא 'הָלַחוְנ יִּ *אָרְת5ַ

 ּוהָתָמָׂש ריִפְּכ ָהיָבּגמ 'דָחֶא חָּקִּתַ
éֿהָיָה ריָפְּכ תֹיְראְדֹוִתְּב ְּךְלַהְתִינ 

 :לָכֲא םֶדֶא ףָרֲמףָרְמַל דָמְלי
 יביִרָחַה םֵהיֵרֲעְו 'ויָתונְמְלַא "עדיוז

 :ותָנַאְש לָּקִמ ּהָאלָמּו ץֶרָא םֶשּתַ
 יתֹוגיִדָּמַמ 'ביִבְס םונ ויָלָע ּונְּתיול

 יתֹורָצמַּב :שָפְתַנ םָּתְתִׁשְּב םָתְׁשִר ויֵלע ּוׂשְרפינ
 והָאְבְו לָבְּב 'ְִלָמ-לֶא 'הָאבִינ יםיִמֲחְּב נוב ּוהְָּתנפ
 פ | :לֵאָרְׂשִי יֵרָה'לֲא ידוע לוק עמְׁשיהאְל ןעמל
 הָלּותְׁש םימלע מב ןפנכ מאי
 :םיִּבַר םִיַמִמ הָתְיָה הפגעו ּהיַרְפ

 6<30° |? 62 58 | < 61 6 6 | 4 6 ויהי ו | בז >3; 1 6 6 יִּב[
 32 316 ?Vrs, sed | ל dl 6 6 | 5% <65)9(; prb add || מ 19, 1° 3*6+
 םֶדָאדוַב | | >-ל 1c 6 איִשְנזלע | 2 * 3+-איַה? | * crrp?; 6 (oxduvoc) 623 רג
 הָיְרַא | < 6 ךּותְּב | ב 3 לעיו, prb 1|| 4° 1 (prps) ועיִמשינ | ל 16 % לע |

cf 204: 384 | 53+ויֶפַאְב) ויָיָחְלְב ל  (velםיִחָח  (mtr cs)5 8 שָּפ-- | %1 ?  
 1B | ל קזקפ 6 6 (drdorat dm abril) (הָנאָלֲהְ; ו ? הָלֲאנ | < 6 :

 רַחֶא | 7 * 6 ?éuero) #A (exdkwoe) PN), sed 1? pI cf@( ] 5 60 'מרא;
 (6* + 6צ) tH 000061 00700 029 (= aram ּהָתּומיִלֵאְּב); dub | >1? םיִרָדֲעַו .

 9 1 ₪ דיִרָחַה cf לפ || 8 = 36% ווקיו עו ּוצְבְקיִו; קצק ּונֲחּו; 1 8 | * 6 ביִבָּסִמ |
 = וז 1 תודּוצמ; גו ובציתה | 0 * >3 | ל 62 אביו | * תסחמ 3155 ץֶרָא | 68
 מב | < >6 | *1 6 6 לע | זס ₪116 21155 ףמְרַכ vel prps (A) םֶרְכִּב )כ(
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 ויָמָד 'תָמּוי תֹוָמ הָשָע הָלֵאָה תֹוֵבֲּוְּתַה"לְּכ תֶא היְחָי אָל יֵחָו חל
 רֶׁשֲא ויִבָא תאָטַחילָּכ-תֶא ארו ןּב דילוה הָּנַהְוצ  :הֶיָיוְּב
 אָשְנ אלי ריִניֵעְו לָכֶא אל םיִרָהָהְדלַע5 :ןֵהָּכ הָשִעַי אָלְו ארו הֶשַע
 הָבֹוה אל שיִאְני< :אָמַט אֶל ּוהֲעַר תָשֶא-תֶא לֵאָרׂשִ תי יִלּולָּלֶא
 :דָנָבהֶסַּכ םִרעְו ןַתְנ בערל ֹומְחַל לז אל הל לָבָח אל לבֲח

 ָתקְחְב הֶשָע 'ימְּׁשִמ חַקָל אל תיבת ךשג ודי בישה נעמי
 קֶׁשֹע קשָעיִּכ רויִבָמ5 :הָיָחְי הָיָח ויבא ןועב תּוָמָי אָל אּוה ָלָה
 :ונועְּב 'תַמדהַּגַהְ "וי ךותָּב הָשָע בוטל רֶׁשֲאְו "חֶא לז יל
 הֶקָדְצּו טָּפָשִמ ןֵּבַהְו בָאָה ןועב ןָּבַה אָׂשְנ-אְל עָּדַמ םֶתְרַמַאְויפ
 שָפְנַה< :הָיִחְי הָיָח יםֶתא הָשַעִיַו רָמָש יַתוקָחלּכ תֶא הָשָע
 ןועב אָשי אל : בָאְו בָאָה עב אָשודאל ןּב תּומָת איה תאָמחַה
 :הֶיִהְּת יל לעשר תַעָשְרְו הָיְהִּת ויָלֲע קיִּדצַה תֶקְדצ ןַּבַה

 דלָּכדתֶא ָּמָשְ הֶשָע רֶׁשֲא יּוָתאטַח-לכמ בּושי יִּכ עָשְרֶהְוי

 שליי :תּומְי *אל הֶיְחְי הָָח הקו טפְׁשִמ הָׁשָעְו יקח
 ץֹּפָחֶא ץַפָחָהי :הֶיִחְי הֵׂשְע"רָׁשֲא ותְקְדְצְב ל ּוָרכָנִי אל הָשָע רֶׁשֲא
 פ :היֲחְו 'וָכְרדמ ּובּׁשְּב אֹוָלֲה הָוהְי נא םֶאְנ עֶׁשְר יתומ
 עַשְרַה הֶשערָשַא תובָעוְּתַה לכָּכ לוע הש ֹותָקְדַצִמ קיִּדַ בּושְבּו

 -רֶׁשֲא לעמְב יהנְרכת אל ּהָשְערשַא 'ַתקְדצלכ ייֵחְו הע
 רב ןֵכְּתִי אל םתְרמֲאנ* :תּומִי םֶב אַמְחרׁשַא ותְאָטְַבּו לעָמ
 אל םֶכיֵכְר אָלַה ןכָּתִו אֵל יִּכְרדַה לֵאָרְׂשִי תב אָנועְמִׁש וא
 יָלְועְּב 'םָהילֲע יתמּ לֶנֲע הֶׂשֲעְו ּוָתָקְִצִמ קיִדִצדבּושְּב< יונת
 שעיו *הָשָע רֶׁשֲאיֹותְעְׁשרְמ עֶשְר בּושְבּו ם  :תּומָי יהָׂשְערׁשַא
 ויֵעְׁשְפלָּכִמ "בושיו *הֶאְרִיַנ :הָיִחְי וׁשְפנ-תֶא 'אּוה הָקָדְצּו טּפְׁשִמ
 ןִבָּתַ אל לאָרְׂשִי תיְּב ּורְמָאְופ :תּומָ אל הָיְחִי וָיָח הָשָע רָשַא
 בתי אל יםכיכרד אלה לֵאָרְשִי תיִּב ֹונְכָּתְ אל ייֵכָרְדַה ונדַא ְּךָרְּ

 13 * 6 הֹיָח אוה (trק ,) || * 95*6 תּומי | 14 >5, קזפ 61; 0 mlt MSS האר;
 699 Nl | 15 1 c mlt MSS Edd Vrs תאו || 16 'ב >63 | 17 *16 6 לעַמ
 cf8 | 6 טֶּפָשִמ | 18 * 16 68 ויבאְ | ל 0 'גו | <1 הָלַג | %>6, 1 | < 6
 ימע | = 8 תַמּ | 19 ** >8 | 20 *>6; Kל אוה | 5 ס עַשרַה | 2ז * א ותאַטח

nonn MSS 6*39 Nb] | 22 <66 )6%%( || 23 * 1 6 6. 5ויָתאְטַח || ל  Q 
 תֹומְּב ₪ 32 | * ₪ 6 6 | =  ויָכ-, א 2155 686 וכְרִַּמ; 68 + העָרָה |
 24 ** 632, ₪1 | * 16 06 ויָתְקְרִצ, K3 ותקְרצ | < 53+ | 2565 |
 26 * >8 || ל dl 6 68 | © Vrs לעב | 4 ins 6 6 1ב | 3>27 | ל >3 | 281

lc 4MSS 662 sg || " mit MSS 36 pl.6 6 | ל 0 בָשִיַו | 29 * 66 58 | ל  
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 ּנְלָּתְׁשֲא לֵאָרְׂשִיםּוָרְמ רַהְּב* :ילּוְלְתְו הָבָּנרַה לע "נָא יִתְלָתְׁשְו
 יףיִּדִא זָרָאָל הָיָהְו ליר הֶשַע ףָנָע אָשְנְו
 :הָנּכְׁשּת ויָתֹויָלְּ לב נבל רָּפַצ לָכ ויִּתְחַת ּונְכׁשְו
 הָוהְי נא יִּכ הָדָשַה צעל ועדי

 לֿפש ץע יִּתְהֹּבגַה ּתֿבְנ ץֶעתלפשה
 שבי ץע יִּתְחַרְּפַהְו = ץע יִּתְׁשבוה

 ס :יִתיִשַעְ יִּתְרַבִּד הָנהְי ינא
 -יתֶא םיִלָשִמ םָּתַא' יםָבְלהַמ :ירְמאָל ילֶא הָוהְירַבְד יהי 8

 רָמאל לֵאָרׂשִ יתַמְדַא-לע* הֶּזַה לשמה
 :הָניֵהְקִּת םיִנְּבַה יִנָשְ רָסַב ףףלָכאְ תובא

 הָּגַה לַשְמַה 'לָשִמ דוע לסבל הָיָהְיםִא הָוהְי יָנֹרֲא םָאָנ יִנָאְדיַחּ
 -יל ןֵּבַה שָפְגְכּ בָאָה שָפְנּכ הָּנַה יל תושָפּגַהילְּ הי :לֵאְרׂשִיְּב
 קיִנצ הָיְהְייֵּב שיא :תּוְמַת איה תאטחה שָפְּגַה הָּנֶה
 -לָא אָׂשְנ אלי ויניעְו לָכֲא אֶל יםיִרָהָהילֶא :הקדצו טּפְׁשִמ הֶשעְ

 אל הד הָשַאלֶאְו אממ אל להר תָָאתֶאְו לָאְרְשִי תי ילו
 לוגי אָל הָכְנְנ ביֵׁשָי יבוח תְְבַח הָנֹו אָל שיאְי ם י'בָרְק
 אָל תיִּבְרתְו ןתידאל שגב 'דְנָּביהָפַכְי םֶלעְו ןפו בעֶרְל ֹומְחַל
 יִתוקְחְבי :'שיִאָל שיִא זק הֵׂשֲעַ תָמָא טָּפָשִמ ודי ביִשָי למ חק

 רַחַאַמ a השק םּד ךפש +ץירפדּב רילוהְוו< | :הוהְ נא
 לָכָא ייִרָהַהְילֶא יםג יִּכ הָשָע אָל הָלֲאלְּ"תֶא אוהיו : יהלֶאמ
 אָל לָבְח ל תולזג | הָנוה ןויִבָאְו יִנְע< :אַמִט ּוהָעַר תֶׁשֲא-תֶאְו

 תיברתו ןְנ שבי :הָשע הָבעות ויָניִע אְָנ םילּוּגַהלֶאְו ביש
 22 ל >3) cf | > crrp‘et dl; 6 kal kpeudow 06% (ויתילתו 016091? =

cf Gen 7,14; 8ויתלתשו) | 23 * >3 || ל ?; קזקפ הראפ || < 620 לדג | =  
ad 6 61 | Cp 18, 1 ins c 65כז 4,17; קזל ףַנֶּב ("לָּכ)  cfכדלבו; 8 ףנּכ 'צ לכ ' 

cf Jerנב | 8 ּולָכְא  (cf3)מ 61 | << 1 6 6 prםֶדָפְַּב | 2 >5 | >6,  
 3,29 | 3 5 016 6 | ל >68, dl | 5 ftdl | 4 1 הגה; 68 יּב | 5 7 * 65 | 61

frt 61 6] 12 |בוש;  crrp, prps33,25 | © 5 ברק | 7 *  cfםֶַּה  prpsלע 6 6 | ?  

 ל 'ב <68 | 8 5 6 praen פְסַכְו | * קנט 1 6 8 ּוהָעַרְל, 6 'ר ןיבו | 9 16 טז
 ְּךְלֶה | * 1 6 6 םֶתֶא et prb 6 3+הָלֶא הָשעָה | 5 4 6 6 | .ro 118 קול
 ;omn crrp 1? הּלֵאֹלָּכ"תא הֶׂשֲעְו עָשְר הָיְהָי םָאְו | זס * 657A עֶׁשְו 5

kai roiodvra audprnua )6% —uara) ||0 הלאמ דחא 6  crrp;עשפ; || °°  

 rr *“>$ et dl, 6 aliter | * 1 לע )6( | * prps םֶַּה cf6 | 12 1 לג )6
cf 7. 16). 
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 ס :יׁׂשְביִּתּהָחְמְצ 'תֶגְרְעְ"לע שבָי שבית םיִדָּקַה ַחּוָר ּהָּב תַעַנָכ אלה
 :רֹמאָל יִלֶא הָזהְיְ-רַבְד יקָיַו +

 הֶלֶאדהַמ םָּתְעַדָי אָלַה יִרָּמַה תיל אָנְדרֶמָאי
 אביו ָהיֶרָׂשתֶאְו הבְלַמתֶא חקינ לשר לָבָּבְךמ אָבדהְּגַה רמָא
 :הָלֵבְּב ףולֲא םָתֹוא
 תיִרְּב וּתִא תֶרְכַו הָכּולָמַה עֶרְּנִמ קיו 3

 :חֶקְל ץֶרֶאָה יליִא"תֶאְו הָלֶאְּב ותא אביו
 יאשנְתַה יִּתְלְבְלי הֶלְּפָש הָכָלָמַמ תויָהְל +

 : יהָרְמעַל ֹותיִרְּב"תָא רֶמָשל
 בָר"םַעְו םיִסּוס יל-תֶתָל םִיַרְצִמ ויָכָאְלַמ 'ִחָלָשְל ֹוב"דָרְמִיַוייפ

 :לטְלְמנְו תיִרְּב רפַהְוי הלא הֶשַעָה "טליה חלציה
 רֶשֲא ותא ףילממה לִמַה םוקמְּב אלםא הוהְי "ינדא ֿםֲאְנ יִנָאדַח 6
 אלי? :תּוָמָי לָבְּבְּדותַב ידּתַא ֹוָתיִרְּב"תֶא רַפַה רֶׁשֲאַו ותְלֶאתֶא ל הָזֶּב
 הָלְלְס ְּךּפְׁשּב *הָמְחְלִמְּב הערפ ֹוָתֹוא הֵׂשֲעַי בר להק לוג לּיַחְב
 "הָּגַהְו תיִרָּב רפה הלא יהָזְבו :יתּובְר תושְפְנ תיִרָכַהְ קָיָּד תוָנְבְבּו
 הוה לנדא רַמָאהְּכ פלו : :טלָמ אל הָשָע הלא לָּכְו ָדָי ןתְנ

 הָוְּב רֶׁשֲא יִתְלֶא אלמא נָא
 :וׁשאֹרְּב יויִּתַתְנּו יריִּפַה רֶׁשֲא יִתיִרְבּו

 ייִתְדּוצְמְּב שָפְתְנְו יּתְׁשְר לע יִתְשרָפוצ
 תֶאְויי :ייָּב-לעַמ רֶׁשֲא ולעמ םֵׁש לתא יִתְמַּפָשְגו הָלְבְב ּוהיִתואיִבַהְו"

 רָחְרְִמילָּ
 ושָרְפו חּורלְכָל םיִרְאְשִּנַהְו ולפי בָָחַּב ויָּפִנַאילֶכְּב

 הֹוהְי יֵנרַא רַמָא הָכי>> פ :יּתְרַבִּד הָוהְי יא יֵּ םָּתְעַדיִו

 יףסקא דב[ |
 ro * dlc 6589 | ל 1 תַב - 6277 | © dl 6 693 || ז2 * 65 praem םֶדָאְַּב |
 ל 65? 'רידלע | < >5 || 14 *= 5 ומ fine v 13 | ל QF ודמעל 6 ודְבְעְל 6 וטו
 atrhy (הדמעל) | 15 = 1 ? orig sol mI || % >3; 6 רפַמו 16: 9
 טליה | 16 * 6 6 | * < | r7 = עפ 'חלמ || * >6, 51 41 | 18 * 6/3 'ב י|
 ל >3 | ז9 * 6+-רמָא || * 41 6 6 | * 1 רָפַה | 65 ָהיתתנו | 20 * 5 501 הָּב |

cf 93( || 21 ** <6, prb add; K91155 ולָעַמְּב 5 'מלע ) prb addל <6,  
 in— Q ויָח-- mlt MSS ויָרָחְבִמ cf 36 (1 ורָמְבִמ) || 22 * 662 קז36מ ןֵכָל 6* +

etus) kap-5 || = ?; 6 66 אסקטק6 )$+  al 6 6 | 5 <5 | 8 >6, dlcfרמָא | ל  

ut vid >63, prb dl.ךר  cor eius) Arokviw;סטדשש (5  diag 
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 ןֶהְתֶא יִּתַתְָו ךֶמִמ תָּּנַטְקַהלֶא ךּמִמ תֹולדַָה *ךיתוחאדתֶא יִּדתְחַקב
 תַעְַיְ ְךתַא יִתיִרְּב"תֶא ינַא יתמיקהו < יִַּתיִרְּבַמ אָלְו תווְנְבְל ל
 הָפ ןיִתְתַפ דוע "הָיָה אל ּתָשבָו יִרְכְִּת ןעמְלפ :הָנהְי יִנָאְדיִּכ
 ס | :הֶנהָי נא םֶאְג תיִשָע רָשַאילָכְל ָךֶליִרּפכְּב ְּתָמלּ יִנָּפִמ

 לַשְמ לֵׁשְמּו הָדיִח דּוח םֶרָאְְַּב> :רֶמאָל יא הָנהְידרֶבְד יִהָיני ל
 הֹוהָי ייִנדַאו רמָאהְּכ ָתְרַמָאְו :לֵאָרְשִי תיֵּב"לַא

 רֶבֲאָה ךְרֶא םִיֿפְנְּכַה ל להָּגַה רָשַגַה

 ןווָבְלַה-לֲא אָּב המקרה 'ולירַׁשֲאי הָצּונַה אלָמ
 ףַמָק ויֵתוקיִנְי שאָר תֶאי :זְרָאָה תֶרָּמצ"תֶא חק
 :ֹוָמָׂש םיִלָכְ ריעְּב ןעֿנְּ ץֶרָאלָא + ּוהָאיִבִיַו
 עַרֶזהַדְשַּב ּוהָנְתִיַו ץֶרָאָה ערומ הקו
 :ומָש יהָפְצַפַצ םיִּבַר םיפילע יחק

 הָמּוק תֶלְפְש תמרס ןֶָנְל ייִהְיַו חמו
 ּוָקְי וָתְחַּת ויִשְרָשְו ויָלֵא ויִתיִלּ תֹוָנְפִ
 :'תראפ חלַׁשְתַו םיִדּב שעֶּתו "ןְָָל יה
 הָצֹונ בֶרְו םִיֵָנְכ לֹרָג לג דָחֶארָשָנ יֵהְי

 ּויָלָע ָהֵׁשְרש .הֹנְפְּכ תאֹוַה ןפגַה 'הַּגהְ
 :ּהָעָׁטַמ 'תֹונְרעִמ ּהָתֹוא תֹוָקְׁשַהָל ול"הָחְלַׁש ויָתֹויִלָרְ
 הָלּותְׁש איה םיָּבַר םִיָמלֲא בֹוָט הֶרָׂלֲא
 :*תַרָרַ ןפנל תֹוָהְל יִרְּפ תאָשְלְו ףנְע תושעל

 יָת הָוהָ ינֲא רֶמֲא הָכ רמי
 סוִקְיוהיְרּפ"תֶאְו קּתנְי ָיַשְרָש-תֶא אולה
 בְ"עְבּו הָכודָנ עְֶב"אָלְו שבית ּהָחְמִצ יּפְרטלְּכ שבָיְ
 חָגְצִתַה הָלּותָש הָגהְו< .יִהיִשְרָשִמ ּהָתֹוא יתֹוָאְׂשמְ

 ל 16 ּיִּתְמְקַּב | < 1 ףיִתּויַחֶא | 63 * 6 דלֶכְּכ 3 דלָּכ | ל 46 6 | שק ל, 61
3 3.616 6 | °°? crrp; 3 densus(?), 6 6 Exe (16 וגס 106\06%( | 5 *< 
frt crrp; 1? ּוהָחָּנַַו | ל ? | 6 == 1 יִהיִו 'ִצִיְו (טפפ ? 66 et 628( || * 6 הלודנ-+ 
61 8 || © mit MSS Edd ;תוארפ ; 8 ָהיֶתוראּפ | ל 3 16 65% רַחֶא add? | 

  )?(; 6 repirerAerpévnהָנָפַמ  prpsהפנכ;  <3 || > incert; 31155 QFהנה 5
mpc abrdv kai; 1 ft הפ | 6 וילא | < 1 6 63 ָהיֶתוילדו | 7 1 6 םספח 
Mss 63 nl | 8 * 1 לע c 6 | * 669 הֶלדְג | ף * 6 praem ןַכְל 56 ! | 
5 41 6 6 | 5 1 6 nonn MSS sq cf 69; 3 ת אל' | S>6, dl | °2; 6 
rod 0700016א sim 56% ; 1? תיִרְכַהְל cf 17; frt post בר exc vb nonn. 



  16,45—6rלאקוחי 6

 ָךיְָבּו השיא תָלֲעֹג תא ְךָּמַא"תּביפ :ּהָתִב הָמַאְּכ רָמאַל לש ְּלֲע
 ןְכיִבַאו תיפתח ןֶבּמַא ןֵהיִגְבּו ןָהיִשְנַא ּולעג רשא ּתַא ךתֹוחַא תוחאו
 -לַע תֶבָשייַה .ָהיֶתּונְבּו *איָה ןורמש הָלודַּגה ךְתּוחַאְו 46 זיִרמָא
 :ָהיֶתונְבּו םֶדְס ךִניִמיִמ תֶבָשיַה ַמִמ הָגַטְקַה ךתוחאו יךלואמש

 יִתחָשת יטָק טעָמְּכ 'יתיִשָע ֵהיִתּבְעותְְּּתְכלָה ןְהיִכְדְב אָלְו
 ךתוחא םֶדֶס הָתְׂשֲע"דבַא הָוהָי יד םִאְנ יִנָא-יִח ְָכרְּדִלְכְּב המ
 םְֶס ןוע יהָיְה הזהה ְיָתונָּו ְתַא תיִשָע רֶׁשֲאַּכ ָהיָתֹונָבּו איָה
 -דָיְו ָהיִתּונְבַלְו ּהָל הָיָה טְקְׁשַה תֶנְלַׁשְו םֶחָל-תַעְבְש ןואָנ ְךתֹוחַא
 יִנָפְל הבעות הָניִשְעִתִ הָניֶּהְּבְנִּתַופ : יהָקיְוֲחַה אל ןובֲאְו יִנָע
 אל ּךיָתאטַח יִצֲחַּכ ןֹורְמְׂשְופי :יִתיִאְר רֶׁשֲאַּכ ןָהְתֶא ריִסֶאְו
 -לָבּב 'ףָתוחא-תֶא יֶקּדִצְּתַו יהָּנַהַמ ךיַתובַעוְּתדתֶא יֵּבְרַּתַו הָאַטָח
 ןתוחאל תְלַלַּפ רשא מל יִאְש וְּתֶאדמנ = :"יתיִשָע רַשַא | ךיַתְבַעְות

 יִאָשּו לשוב תֶאדְנְו ךפמ יהְנְקִּּת ןֵהְַּתְבעְתַה"רׁשֲא ךיתאטחְּב
 יתיִבָשתֶא ןֶהְתוְבָשתֶא יִּתְבַשְו :"ִךַתּויִחֶא יִּדָתְקעְּב ָךַתָמְלְכ
 יָּדיַתיִבְש יתיִבְׁשּו ָהיֶתֹונְבּו ןֹורְמַש 'תיִבָש-תֶאְו ָהיֶתּונְבּו םדֶס
 ךְמֲחְגְּב תיִשָע רֶׁשֲא לָּכַמ ּתָמַלְבִנְו ְךֵתָמִלְ יֵאְׂשְּת ןעַמְלצ :הָנָהְבותְּב
 ָהיִתֹונְבּו ןחָמְׁשְו ןתְמְדקל ןְבׁשּת ָהיִתֹונְבּו םִנָ ךיתוחאנ 5 :ךֶתא
 הָתְיָה יאֹוָלְופ :ןָכְתַמְדְקל הָניִבָשְּת ךיתּונְבּו ּתֵאְו ןֶתְמְדְקְל ןֶבָשְּת
 ִּדַתְעָר הָלנִּ םָרָמְּב :יִִּינואּג 'םויְב ְךיֶפְּב הָעּומְׁשִל ְךַתֹוחֲא םֶלְס
 תומאָשַה םיִּתְׁשלַפ תֹונְּב יַהיִתְביִבְס"לָכְו יםרַא-'תֹוְנְּב תַפְרֶח תע וכ

 םָאְנ םיִתאְָנ ָתֶא ךיָתובְעוִת-תֶאְו ךֶתֶמַז-תֶּמי :ביִבָּסִמ ְּךָהֹוא
 תיִשָע רֶׁשֲאכ יִךָתוא 'ִתיִשָעְו הֹוהְי ינדֲא רַמֶא הָכ כ? ם  הָוהְ
 ייּב ְךָתוא יִתיִרְּבתֶא יִגֲא יּתְרכְוופ :יתיִרְּב רַפָהְל הָלֶא תיְְּבררֶשַא
 תְמלְכִנְו "ףיכְרּתֶא ְּתְרכְזְוéי :םֶלוע תיִרְּב ל יתומיקהו ְּךיָבענ
 45 1 ְךיִתֹויְחַא (טנפ | 46 = א אוה | * 63 'משמ | >3 | 47 * 115 9

(Hin) jמ Gd 52( | 48 1 6 6 |תאז | %8  dl 6 63; prpsתכ אלו | ל 0 תישָע || < ' 
AZOY6634 ּוקיִזָחַה | 50 1 6 115 60155  > | dl49 * 6 (חאמש) ףךא || * >65,  
Vrsתיִאְר | 51 * 22155 הָנַמִמ | ל 73155 ד ףתוחא: סָּךִיַתוחַא | < 0 תשע | 52°  

 די ַתייחַאְל | ל 6 ral edrkalwoac 0016 | 1? ְךֶקּדַצְּב | %1 6 355 ּךיִתּויַחֶא |
 ורומ ןֶהְתּובְׁש, יבש | * 16 0 תּובָש | < cf ? sed 1 c 684 יִּתְבָשו 6 3
 יִתיִבָשְו || %1 6 תספמ M55 68 ךֶתּובְש | 54 ** 6 יִנְיִנְרַהְּב (8 'הל?) | 55 5
sקr630 ָךֶתּוחאְו | 56 * 6 אל םָאְו? | * 6 יִמיִּב | 51 6 תסממ 5 ךנואג | 57 * ק 

8v Tporov vdv (Fy) Gveidog 61 Ovratépwv || > lc1 ₪37 | ל-ל ? 6  DI; sic 

 מזקפ יתישע יּכ | * א, 8 60 | * 6 יִתיִרְּב | 6: * 6 ּכְרּד זחא MSS 3 דָא | * 'בס >5, ₪ | 59 *>6 | * ₪ 6 6 | *16 0 צו יִתיִׂשֲעְ
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 -םַנְו הָמיִּדְשַּכ ףןעֶנְּכ ץֶרָאילֶא יִּדְתּונְזַּת"תֶא יִּבְרַּתופ יּתַעְבַש אל
 ּךַתוׂשֲעַב הֶוהְי *יִנדַא םָאְנ יִּדַתְּבִל ּהָלֵמֲא המי יִּתַעָבָש אָל תאְּב
 ׁשארְּב בג יִּיִתונְבְּבִיי :'תָטְלַש הָנוז השא הָשְעִמ הָלַאלָּכדתֶא
 :ןֶנֶתֶא יסלקל הָנֹוַּּכ ייתויהְאְלְו בחְְלכְּב יתיִׂשְע * ְךַתָמָרְו ל

 -ּונֶתִי תֹונֹזלכל :יםיִרְז"תֶא חקת ּהָשיִא תַחֶּת יתַפָאְנְמַה הָשֶאָה

 אול םָתּוא יִדָחְשתִ האי ני" ּתְַנ תַאְו יה
 יִדיִתּונְזַתְּב םיִשָּנַהְְוִמ ְּךַפַה ּךֶבְדיַהְיַו* :ְּיְתּונְזַתְּב ביִבָּסִמ ךילא
 :יְָּפֲהְל יִהָּתַו לת אֶל ןְנְתֶאְו ןנְתָא ךְּתַתְב'ּו הָגּוז אָל ּךיִרַחְאְו
 ןעי הֹוהְי יינדא ראד הָכפ פ :הָוהְי"רַבְּד יעְמַׁש הָנוז ןֵבָל5
 -לָּכ לע ךיבהַאמ"ילע ּךוַתונְזַתְּב ךתורע הלנת רתְׁשֲחנ יִַּפׁשַה

 ץְּבקִמ נגה ןכָלז םָהָל יִַּתָנ ירש ּךיֹנְב יימדכְו 'ךיתובעות יל
 -לָּכ לע ָתְבַהֶא רָשַאדלָּכ תאו םָהיֵלֲע יִתְבְרְט רֶׁשֲ האיל

 ית - תש nibs יטפשמ ךפשו :ךתְוְרעילָּב"תֶא
 ָךיַתֹמְר ּוצִּתְִו ּךַּבנ ּוסְרֶהְו םֶדיְּב ּךֶתא יִּתַתָנְופ :הָאְנַקְו הָמֵח יד
 :היִרְעְו םריע ךּוחיִנַהְו ךֶּתְראְּפִת יִלְּ וחקְלו ָךידְנְּב ְּךתֹוא וטיִשְפַהְ

 ּפְרָשְויי :םָתֹובְרְּב ףּוקּפַכי ןְבֲאְּב ְּךֲתוא ּוִמְנָרָולַהַק ךילֶט ּולָעהְר

 הָנזמ ךיִּתבְׁשַהְו תור םיִשָנ יִגיִעְל םיִטְפָש ךְבְושָעְו שּאָב יב
 ּףממ יִתֲאְנִק הָרְסְו ב יִתָמֲח יִתחְנַהְו < :דוָעיִנְּתַת אל ןֵנְתָאזםנְ
 ךירּוענ יִמיתֶא ייִּתְרַכְזאל רָשַא ןעַי6 :דֹוע םעֶבֲא אָלְו יִּתְטְקְׁשְו
 *ינַא םֵאְנ יִּתַתְנ ישארב כד יאָה יֵנַאדםַנְו הָלֲאלְכְּב ליז
 לשמה לָּכ הּגַה< ְּדִיָתְבַעותְדלָּכ לע הַמְזַה-תֶא =יתיִׂשָ 'אְלְ הְוהי

dl | 30°°22 6 ְךיִת-- || * אסי דלָכְל | < <6)&(; g * mlt MSS Edd 6 cf 
crrp; 2MSS הָלְלַמִא At? ְּךֶבל 6% ri 600םו60 דע 0טץ0ד cov A foedera 

 וג; סקי ךֶתיִרְבִל יִל המ | ל 416 6] 6 ָךֲתּונְַּת שלש (8%-:-) || 31 *16 תסתמ
MSS 500 ָךתְזנְבְּב | * 1? 'מבו 6 +. Baw טסט | * <3 prb dl; Q nwy | 0 

 | ל 6 םיִּנָנְתא ||  cf 655 | 32° 6)6°=)+ 60066 ootםּנַכְל  velתיִיָה | < 1 ץבקל
33 * ft 1 םָנֵנְתָא | ל prb ! ךּנָנְתֶא ve 3 | 5 16 115 68 --ָךֶת | 4 7 
535 | >, prb dl אל) <6( | >* <3, prb dl | 36 * dlc 6 | * prps ְךַּפְׂשִח 
cf 6 | 5 prps ףֶּתְשַּב | 5 5 יִלֵנְּתַו | < 1 6 6 -לָא 6] 26. 28 | ft add | ל mlt 
MSS Edd 60% (ּתאְב') 1 + ףךיננֶתֶאְו (ְּךינָדְנ sקצק) ו; קז ךינב 'דבו" | 
 *1טפשמ  cf23,5 | 38ענבת prblלע || ל * | 37° tins c 6*ס ּתַתב | 8> *
cf Vrs|| °° crrp? prps ב יִּתַתָנְו | 39 42155 ְּךֵתָמָר cf 31% || 4ז == 65 ןנתאן | 

= Q mor | * 16 Vrs xR] | 5 5; >@0 sed 6S ₪ | %1 6 3MSS 8 
 'גו אלו 304 || < 0 תיִשְע.  prbראלע;  | > 61 6 6 | 6 kai 0006 8רשארב
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 שָשַּב ךָשְּבְחֶאְו שחת ְּךְלעְנֲאְו הָמְקר ךשבֶלאְו = :ןָמָשַּב ְכסַאְ
 -לע ריִבָרְו ידָיילע םיִדיִמָצ הָנִּתִאְו ידע ָּעַאְו * :יִשָמ ךַפַכַאְו
 תַראָפִּת תֶרָטַעַו נְָאלַ םיִליִנעַו ידֿפַא-לע יםֶדָנ ןּתָאְו יי נור
 תֶלָס הָמְקרְו יִשָמְו יישש לשובלמו ףֶסַכְו בָהָז ידעת יי :ךשארב
 אציַו +4 :"הָכּולֲמְל יחלו דאָמ רֵאָמַּב יִפיִּתַו ףתְלבֶא ןְמְׁשְו שבדו
 םָאְנ ךִילָע יִּתְמָשְדִרָשַא יֵרָדֲהַּב אּוה ליִלְּכויִּ ךַפְיְּב םָיוגּב םש ךל
 יִךיַתּונְזִתתֶא יִכָּפְשִּתַו משלי ינזִתַו ךיִפיָב יִחְטְבִתַו יי :הָוהְי ינדא
 תֹואָלְמ תֹוָמָּב לשעת ָךיַדָנְּבִמ יִחְקִּתַו 6 ;"יָהְיול רָבּוע-לכילע
 יִבְהְּזִמ ְךּתְרַאָפת יֵלְּכ יחְקִּתַול :יהָיִהי אָלְו תואְב אל םֶהיֵלֲע יִנזּתַו
 יָחָקִּתַו 8 :םָביִנְזִּתַו רֶכָז יִמָלַצ לשעת ל יִתְתָ רֶׁשֲא יִפְסַּכִמּ
 יִמָחְלְופ :יסְהיִנָפל יִּתַתָ ייתְרְמקּ יָנָמָשְו םיִסְכְּתַו ךֶתְמְקַר יִדְנַבדתֶא
 ַחִיִרְ םָהיֵנפל והיִּתַתְנּו לכ שבדו ןמשו תַלָסי דל יִּתַתְנ-רָשַא
 ךיִתונְּבתֶאְו ךִינְבדתֶא יִחְקְתַו :הָוהְי "ינדַא םָאְנ יהיו ַחֵחיִנ
 יִמְחְשַּתַו+* :יָּדָתּונְזַּתִמ טעמה" לוְכָאְל םֶהָל םיִחָּבְזּתַ ₪2 יתד רֶׁשֲא
 ותֹבֲעּוְת - לָּ תַאְו< :'םֶהָל םֶתוא ריִנעַהְּב םיִנְּתִּתַו יָנְּבתֶא
 הָיִרָעְו םָריֵע ַתויְהַּב ְּךיָרּועְנ "ָמְודתֶא יִּתְרַכְז אל ִּדיַתְנְזַתְ
 םָאְנ דל יוא יא דָתְעָרְּכ יִרָחֶא יהי :יִתיִיָה ְךַמָרְּב תָסְסּוּבְתִמ
 לא :בּוחְִלְכְּב הָמְר לשעת בג ליבת :הָוהְי נא
 ילגרתֶא יִקָשַפְתו ךיִפְיתֶא יִבַעְַתַ יִּדִתִמַר תיִנָּב יה שאָרלָּ
 ךיֵנַכְׁש םִיָרְצְמיִנְּבלַא .יִנְזִתַו 5 :יִּךַתּונְזַּתתֶא יִּבְרּתַ רָבוע-לכל
 ךולָע ידי יִתיִטְנ יהָּגַהְול יִנְיִעְכַהְ ְֶתּונְזַּיתֶא יִבְרתו רשָב ילד
 תומְלְָנַה םיְּׁשְלַפ תֹונּ יתאָנְׁש ישָפְנְּב ְךֹנִתֶאַו ְךָקַח עֶרְנָאְו
 םגְו יםיֹנזתַו ּךְתְעְבָש יִתְלְּבַמ רּוׁשֲא נְּב-לָא יִנְזִתַו :"הָמז ְךַּבְרַּרִמ

cf 2AS et Gn 24,475; prb sic 1 |זס 5 ךיִנְתֶמ ׁשֹּבִחָאְו | 6 תש  
c Qe KOr12 == 5 םיִמוְנּו | ל 8 ְךנְָא | < 3 ₪ ++: ? ַחצִמ | 13 51  

 שש | *  תְלַכָא | << 616 6 (3%% cf Hier) | 14 dlc 6 | 15 * 1115 63 ת—|
1b; sed prb dl 6 658 | 16 ** ?; prb add | 18 * Var (Natt)12 6 6* תייָה  b- 

dl|ּתַתַנ | = >3,  ppsיִתְרטקּו | * 0 ְתַתָנ | < 61 ? + 18 || 19 == 368 ? 81? | *  
cf 25° | 21 *8MSS6 06 ןגואק6 656760060006) ( add?8 616 6 | 20 <6 |  

 6 ּךינָּב | ל >5 | 22 6 לע תאז | ל >6 (5%%), 1 66 156) || * 166 ַָמ--|
QAO | *<6%; id 43 || > <5 dl, 6 7806 61 6 | 23 * IMS2 6 6 אל | *  a 

 ךיִתַעְר | = >6 | 5 4 6 6 | 241 הָמָּבַי 616 | 25 *%1 866 6 66 83
 זוז כ שארְבּו ₪ ףז | ל 1/5 636 ְךִיַתֹמְר; 1 'מָּב | < א68 ךת-, 0 ךיִת - |
 27 * הנה >3 |ל 8 דִיָב || < 6 יאש | 4 vel dl vel 1 661 8) ךֶתּונְזִת ְךרְבִמ|

 28 = >8, add )1 6 69 יִנְַתַ)
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 אל יּכ םָּתְעַדיִו םָתוליִלֲע-תֶאְו םְָּרּד-תֶא ּוְָרַתִרִכ םֶכְתֶא ּומֲחָני
 ס = :הָוהָי 'יָנדא םָאָנ ּהָב יִתיִשָעְרָשאדלָּכ תא יִתיִׂשָע יםגח

 ןְפִגַהץע הָיְהִּ-הַמ םָדָאןְּב :רֹמאָל יִלֲא הָנהְיְרַבְד יהיו 5
 תוׂשעל ץע ּונָּמִמ "חקיה5 :רעיה יֵצֲעַּב הָיָה רֶעֲא יהְרּומְּזַה ץעזלּכִמ
 ןּתְנ שאל הגה :יִלָכילְּכ ויל תות דָּתַי ּונָמַמ וחְקייִא הָכאָלְמַל
 :הָבאָלְמ חַלצוֲה רַחְנ ּוָכֹותְו ׁשֵאָה הָלְכֲא ויָתֹוצָק יֵגְׁש תֶא הָלְכֲאַל
 רח והָתְַכַא ׁשֶאיָּכ ףא הָבאַלְמְל הָשעַ "אל םיִמָת ֹותּיָהְּב *הָּגַה

 רשאכ הֹוהְי "יא מט הָּכ ךכָל פ :הָכאָלמַל רָע יהָׂשֲעגְו
 -תֶא יִּתַתְנ ןִּכ הָלְכֶמְל שָאָל 'ויִתַתְנרָשַא רעיה 'ֶעְּב ןָפָּגַהץע
 םֶלְכאְּת שָאְקְו ואָצְי שֶאָהְמ םֶמָב יִנָּפתֶא יִּתַתָנְוז םָכׁשּורְי יִבָשְ
 ץֶרֲאָה"תֶא יִּתַתָנְו :םהְּב ינְּפתֶא יִמּושְּב הָוהְי יִנָאדיִכ םָּתְעדיְ
 פ :הָוהְי ינדא םֶאְנ לַעַמ ּולַעָמ ןענ הָמְמׁש

 םֶלָשּורְיתֶא ענוה םֶדָאְזןִּב> :רָמאַל יִלֵא הָוהיזרַבְד יִהְיוי 6
 ָךֵַתֹרְכְמ םֶלָשּוְריל הָוהְי *יִנדַא רַמָא-הַּכ ָּתְרַמִאְוי :ָהיֶתובַעוְתתֶא
 יִךְיְתודְלומּו+ :תיִּתַח ךִמִאְו "יִרמָאָה ךיִבֶא לינה ץֶרֶאמ למ
 ַהָלִמָהְו "יִעָשְמְל תְצַחְרְאל םִיַמְבּו 'ִךְרֶש תָּרָכדאְלי ּךֶתוא תֶדָלּוה םויּב
 ל תושעל ןיע יל 'הָסֶהיאל :תְלֶּתִח אל ֶּתְחֶהְ תַחְלְמַה אל
 ּךָשָפִנ לַעְְּב הֶדָשַה ינָפילֶא יְִלָשָתַו ךילע הָלְמֲחל הָלֶאְמ תֵחַא
 רַמָאְנ יִּדוָמָרּב תַפַפוּבְתַמ ְּךַאָרָאָו ךילע רָבַעָאְו :ךֶתא תַדָלֶה םויְּב
 הֶדָשַה חַמֵצְּכ יהָּבְבְרל :*יִיַח ךִיִמְדְּב ךל "רַמָאְו יח "ָּךימְְּב ל
 סת ּונָֹ 'םִיַׁש 'םיָיָע רעב יִאֹוָבְּתַ למ יִּבְרְּתַ ךיתמנ

 2 תיִרָבְב אֹוֲאְו nae בשא ףתורע הָפַכַאְו ה הל יִפְנּ ׂשֶרפֲאְו
 ָךֵיְלֲעַמ ְּךֹימָּ ףטשַאְ םיִמּב ּךצֶחְרֶאְו ל :יליִָהְתַ הָוהְי ינדא םֶאְנ

dl 6 6 | Cp 15, 2 * praem 6 6 )6"--(6,10 || ל  cfח"לֶא ' mlt MSS23 *  
WN add ₪ 61 | 3 *| 6גו ' cf 6, ft sic 1; tumהָּתַאְו | * >65; 9 רעיה (יצע)  

 66 ּוחקיַה | * >5 | 5 * >5 616 (סטסט ע || ל 3 'הבו | < 1 6 6 (6) 36 הֶׂשֲעַיַה |
prb 168 ( + לכ) ¥ עב | 4  nonn MSSומ ₪ 6 רֹמֲא | 5 61 6 6 | 5 1 6  ₪ 

 ןמב 6 4 | ל prb 1 6 6 ּועדַיו | 8 6 6 6 | 6ק 16, 2 6 diaudprupot ד "1. ||
oor Eongac (6%ענּכ | <16 6 ירמָא | 4 * ? | ל-ל 6 j3 5 6 6 | * 6989  

 gav) rods pagroic gov | 5 ? add ? prb dl | 5 * 16 68 אלו | * 1 6 6 לע||
al6 3 1 6 6489 ַמְרְּב 6 22 |? 1 ַמְרִּב; 6 ךַמְּבִמ | < 6ל שמ 6% + טסט | 4  

 6 5155 63 || 7 *16 643 בְרּו (6] תיִבָרְ)) | ל 616 8 || = ?; קזמ 1 םיִדע תֶעְּב
 vel 501 )cf 5( םיִּדֲעְּב | %1 6 669% ףידש || 8 41 6 6 | 9 16 65 ְךַמָּד
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 איֵבְּגַהְופ :הָזהְי ינאי םָּתְעַדיִו יִמִע ךוּתִמ ויָּתְרְכַהְו יםיִלָׁשְמַלְו
 יִתיִטְנְו אּוָהַה איִבְּנַה תֶא יִתיִתַּפ הָוהְי יִנֲא ירָבָּד רֶּבַדְו יהָּתַפַייכ
 ןועּכ םָנוַע אשבול :לֶאְרְשי יִמַע ָךוּתִמ ויִּתְרַמָשַהְ וילָע י יִדָיתֶא
 יִרֲחַאַמ לֵאְרְׁשזתיֵּ דוע ּועְתְיְאְ ןעמְליי :הָיְהִי איִבָּנַה ןועּכ שרדה

 םיהלאל ֶהָל הַָא ו ֶללילויִהְו םֶהיעְׁפִלכְב רוע אַ
 פ  :הָוהָי ית םָאְנ

 -יִּתחְלשָהְ הל"ה % יִּתְבְׁשְ 5% ד "ָתיִטְנְ ל
 הָלֲאָה םיִׁשְנאָה תַשלש ּויָהְנ < :הָמַהְבּו םֶדֶא הָּנַמִמ יִּתַרְכַהְו בָעְר הב
 ינֲֹא םֶאְנ 'םָשֶּפנ ולי z םֶתְקְדַצְב הָּמַה בואו ילָאנָּ ַחָנ ּהָכותְּב
 ילְּבִמ ּהָמָמִׁש הָתיִהְו יֵהְּתלְׁשְ ץֶרֲאְּב ריִבֲעֲא הֵעָר היַח"ילופ :הָוהְי
 םָאְנ יֵנָאדיַח ּהָכֹותְּב הְלֲאָה םיִׁשְנֲאָה יתׁשְלָשוֿ :הָּיַחַה יִנָּפִמ רבוע
 ץֶרֶאָהְ לאני בל * הָמַה ולוצו תֹונָּב-םִאְו םיִנָּבםִא הֹוהְי *יִנדַא

 בָרָח יִּתְרַמֲאְו איהה ץֶרֲאָה" לע איָבָא בֶרָח ֹוָאל :הָמָמְׁש הָיְהֶּת
 הָלאָה םיִׁשְנֲאָה תָשלְשּויי :הָמֵהְבּו םֶרֶא הָּנַמִמ יִּתַרְכַהְו ץֶרָאְּב רֶבעּת
 םּדַבל םה יִּכ תֹוָנָבּו םיִנָּב ולי אֶל הָוהְי ינדא םֶאְנ יִנָאְדיַח ּהָכֹותְּב
 לע יִתָמֲח ִּתְכפׁשו איִהַה ץֶרֲאָה-ילֲא חַלָשַא רָבְּד ואי :ּולְצְנִי

 יח ְּכותְּב בואו ילֶאְנד חוי :הָמֵהְבּו םָרָא הָנַמִ תיִרְכַהְל יד
 ולי םֶתְקְדְצְב ימה גלי "תביא ןְּבםַא* הֹוהָי יָנדַא םָאְנ יָא
 ויֵמְפְׁש תעְּבְראיּכ ףא" הוהְי 'ינדא רַמָא הכ יָּכיי ם :םָׁשפנ
 תיִרְכַהְל םָכְׁשּורי'לֶא יִּתְתַנש רָבָדְו הָעְר הָּיַחְו בָעְרְו בֶרָמ םיִעָרָה
 םיִנְּב 'ֿםיִאְצּוְּמַה הָמְלְפ ּהָּב"הָרְתֹוְג יהֵּנַהְוי :הָמַהְבּו םָדֶא הָנַמִמ
 םֶּתְמַחנְוםָתּוליִלֲע-תאְוםכְרּדזתַא םָתיֵאְרּו םָכילֲא םיִאְצְו םָּנַה תֹונבּו
 :ָהיֶלֲע יתאבה רֶׁשֲאילְּכ 'תֶא םַלׁשּורְיילע יִתאֵבַה רֶׁשֲא הָעָרֲה"ֹילֲ

 °g 6 חגי | * >6 | צד dlc 6 || 13 ! יִּתְחַלָשְו cf גפ | 14 * QM לאָיָנְּד
cf 17.19 | > 2MSS6 | 15 * 1 זא  alcםשפנ || <  a6 ּולְצַי;  c63 'דו | ל-ל 1  

 ָהיִתְלְַּׁשְ 6 kai tiuwpcouai avrhv cf 639 || 16 * lc 321155 68 Wi | ל 41
 c 6 | 5 6 cwijgovrat | % 6 (GAN ף) 9 ה םִא יִּכ | 18 41 6 6 | 9 *16 01
 6 (6ח0 לע | ל id Vrs, sed dub | 20 * QMSS לאָיְנְד 65 'דו | 5 4166 | 6 =

ar °>6 5 dlc 6 | 5 <5;: 716 | 5 6 טחס\6וס0שטש || * 5 'ה םָא יִּכ |  

 יכ ףאו | יו לע 6 6 | 22 * הָּנַה >3, £0 שש | ל 3%%(655 םיאצומה

 6 + הָּנַמְמ | < 8 הָמַהְו 6 המה | % 81 + דלָּכ | = סז לֶא | 2; 1 (לע) לָא? |
 = 69% AQ (mrg) העְרהְ
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 הָמֹוק"לְּכ שאָר"'לע תִֹחְפְסִמַה תוָשעְו ייִדָי יליִצַאלָּכולע תֹותְמְּכ
 :הָנָיַחִת יהָגַבַל תושְפְנּ יִמַעְל 'הָנְרֹוצְ .תושָפנַה תשע דַדוצְל

 םָָבָוכְּב הניוחת"אלר רֶשַא תושָּפְ .תויחלו הָנֲתּומְת"אְל רֶׁשֲא תתושפנ
 -ילֶא יִנָנֶה הוהְי יינדַא ורָמָא-הפ כָל = יעָמְש מעל
 יתוחרפל תושָפּנַהתֶא םש תודְדְצְמ הָנַּתַא רֶׁשֲא הָנָכיֵתֹוְתָּסִּכ
 םּתַא רשא תושָפָּנַהדתֶא יָּתְחַלָשְ יםכיֵתְעּורְז לעמ םֶתִא יִּתְעַרְקְו
 יּתֹלַצָהְו ֿטָכיֵתְחְּפְסִמ-תֶא יתְעַרְקְו> :יתוחרפל םיִׁשְפנ-תֶא' תֹורדְצִמ
 :הָוהְי יִנֲאיִּכ ןָתְעַדיִו הָדָצְמל ןֶכְדָיְּב דוע ויָהידאלו ןָכְדִיִמ ימֲעתֶא
 עֶׁשְר ידי קל ויִתְבַאְכַה אָל יִנֲאַו ירק קידצ-בל תֹוָאְכַה ןעי?
 םסְקְו הָניֵזֲחָה אָל אְוש כָל :וִתיִחֲהְל עֶרָה ּכְרּרִמ בּוׁשיּתְלְבְל
 :הָוהְי יֶנֲאיּכ ןָּתְעַדיו ןְכְדיִמ ימַעתֶא יֵּתְלַצָהְ דוע הָנְמְסְקִתאְל

 יהינ=  פ  :יָנְְלּובְׁשיו לֶאָרְׂשִי ינקו םיֵשְֲא יא אובו 4
 לע םֶהיֵלְקַנ ּולָעָה הָלֵאָה םיִׁשְנֲאָה םאְָּבכ :רמאַל יִלא הָוהְיירַבְ
 ןְכְל* :םֶהָל ישָרְּדִא שראה םֶהיִנָּפ חַכְנ ּונְתָנ םָנֹוֲע לושְכִמּו םָכַל
 תיִּבַמ שיא שיא הוה ינדַאורַמֲאיהּכ םֶהיִלֲא תְרמֲאְו יםָתֹוא-רָּבַּדי
 חכנ םיׂשי ונע לושְכִמְו ובְללֲא ויִלּולְּג-תֶא הלעי רְׁשֲא לארְשִ
 עמל גף בֶלְב הָב ל .יתיגעב הָוהְי נא יאיִבְגַה-לַא אָבּו ויִנּפ
 :יָלָּ םֶהיִלּלְנְּב ילַעְמ רזנ רשא יםּבלְּב לֵאָרְׂשִתיֵּביתֶא שפת

 וביִׁשָהְוּובּוׁש הוהָי ינדא רַמָא ה לֵאָרְׂשִ תיָּבדלָאורַמָא ל ּ
 שיא ׁשיִאיִּכז :םֶכיֵנְפ ּוביִשֶה םַביִתְבַעותלָּ לַעַמּו ws לַעַמ
 וָלּולַּג ליו יִרָחֶאְמ רני לארי רּוְנְירָשַא רּגַהַמּו לֵאָרְׂשִי תִיֵּבַמ
 יב לשר היבָנִהלֲא אָבּו ויִנָּפ חַכְנ םיִשָי ונוע לושְכַמּ וללא

 תֹואָלי 'ּוהיִתְמְשַהְו אּוהַה שיִָּבייִנָפ יִתַתְָוי :יּב ולהְנַעְנ הוה 0
 18 ל >8 | lc pc MSS 36 DT) vel 6 6 רדָי | % Vars wx לפילע |

cf 19 || 5 prb add || * prb add || rg 0זק; קזקפ הָנְתַתֹומְּת crַפְנה | * קצמ ' 
cf 90 | 5 >6S; dl | *?; prpsםעל | פס 5 41 6 6 | ל 1 6 6 לע | < 1 6 36 םָּב  

4l, sed prb add | 21א | < שת = Jn crrp; 1 (prps) Dnםֶה-- | >3  
cf 6960 | 5 <6%; frt add | © 6301 ןְּתְבַאָבַה ו ביִאְכַה  cp:ןָכ-- | 22 *  

 ut vid ֹותֹויִחְל | 23 1 ft בֶזָכְו + 6sqq. 19 | Cpr4, 11 6 6MSS Vrs ואביו |

 2 8 hic incipcp 14 | 3° =e 1 fet sol ׁשֵרְֶּאַה | 4 ** ]1 ₪ אָבָּנֶה 6 6 | ל 6 6 |
 51 לע 3 ₪ 6 | %3*(%?)0+יִב ולישךרל |  ּהָב 0 אָב; 1יִב 677 ₪6: 6

fx)סו6טסוש 00100? | 5 * 6 יִלְּ | 5 ₪6 6 | 6 61 6 6 | 7  | évexeral6ע 0%  

 8 * 36 יִּפַא | ל 8 שהו; 16 עז ּוהיִּתְמָשְו || = 1 לָשָמְלּו 'אל 6 הָּמַׁשְמַלְו הָמַשְל
Biblia. 49 
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 רֶהֶא םיִכְלְה רֶׁשֲאי םיֶלְבָּנַה יםיִאיִבָּנַה-לע יִוָה הָוהָי ייִנדַא רַמָא
 אל :ּוַה לֶאָרְׂשִי ךיִאיִבְנ תֹובְרֲחְּב םיִלָעָשְכ+ :יוִָר יתְלָבְלּ יםחּור
 "הָמֲחלַמַּב מעלי לֵאָרְׂשִי תיֵּב"לַע רֶדְנ יורדת תוצר יםָתיִלע
 אל הָוהיִ הָוהְיָאְנ םיִרְמְאָ יבְָּכ םֶסָקָו אְוָש ּוזָחי :הָוהְי םְִּב
 בֶזָּכ םַסְקִמּו םֶתיִזַח אָוָשהַזַחְמ יאלה :רָבָּד םִיֵקְל ולחיו םֶחְלש
 רמֲא הָכ ך5ל* פ ייּתְרּבַ אל יָנֲאְו הָוהְיְדםָאְנ םיִרָמֲא םּתְרַמַא
 םָאָנ יםָכיִלַא יִנָנַה כָל בָזְּ יםתיִזִחְו אוָש םֶכְרֶּבַּד ןעי. הָוהָי ינדַא
 בכ םיִמְסְקַהְו וש םיִזחַה םיִאיבְנַהלֲא יִדָי יהָתְיָהְופ :הָוהָי נא

 תֶמְלֶאְו וְכִי אל לֵאְָׂשִיתיּב בָתְכְּו ָהיאל מע רב
 עטה ןעיִבּו ןעי יי :הָוהְי יָנֲא יָנֲא יּכ יםתְעַדיו ּואָבְי אָל לֵאָרְׂשִ
 ותא םיִחָט 'ִםַּנַהְו ץץיח הָנְּב אה םולֶש ןיאו םולש רמאל ימַעדתַא
 יִנָבַא יהָנָּתַאְו ףטּוׁש םָׁשְג ויהְיָה למ לֵפְת יִחָטלֶא רָמֲאוז :לֵפָּת
 אלה ריִקַה לָּפָנ הַָּהְו* ס :יעקבת תורָעְס ַתּוָרְו הָנְֹפְּת שיִבָּנְלא
 יינדַא רַמָא הָּכ ןכְל :םָּתֲחַט רֶׁשֲא חיִטַה הָיִא םֶכיִלַא רַמָאָי
 יִנָבָאְו הָיְהְי יֵּפַאְּב ףטש םֶׁשְֵו יִתֲמֲחּב תוָרָעָסדַּוְר יִּתְעַּקְבּו הֹוהְי
 לָפִּ םַּתְחַטרָשַא ריִקַה-תֶא יִּתְסרַהְוי+ :"הָלָכְל 'הַמְחְּב שיִבָנְלא

 םָתְעַדיְ 'הָכותְּב םָתיִלְכּ ילו סו הל ֶרָאָה"ילֲא ּוהיִתְַנַהְו
 יִרַמאָו לָפְּת ותא םיִחָטַבּו ריִקּב יִתָמֲח"תֶא יִתיִלְכְו 5 :הָוהְ ינאי
 "ילֶא םיִאְבִַּה לֵאָרְׂשִי יִּיִבְּב :ותא םיִחָּטַה 'ןיִאְו ריקה 'ןיִא םֶכָל
 :הָוהְי "נא םָאְב םלָׁש ןיִאְו םֶלֶש וֵחֲח ּהָל םיזחְהְו םלָשּוְרי

 תּוְכִנְתֶּמַה ףִמַע תֹונְּבלֲא יִנּפ םיִש םֶרצְֶב הָּתַאְוז | פ
 תּורּפַתְמִל יוה הֹוהָי ייגדַאורָמֲא"הּכ ּתְרַמָאְוי ל :ןקילע אָבָּנהְו ןַהְּבִלִמ

 ; 16 6 DD | 9% <66; add | °° crrpל >16;6 4 | 5 שק; |6 5616 3
 ו םָּבְלִמ | 4 >6; קצמ 41 | 5 *1 ? 6 6 גדמע | ל-ל 1 + ּורָדָנ אֹולְו (ט = ץֶרַפּב

cf 2060 3 | = 6 Dהָאֹמָרִי ?( ומק אל 61 6) | 6 = >3 1 ומְסַק cf 689( | 
x <3 | ל-ל >6; prb add || 8 * prb ins 6 6 רמָא | ל dlc 6 | © errp? cf 6 | 
 -לע || < 3 ךותְּב  1 6 Vrsטמ לע | 6 9|6 * 16 6 יִתיִטְנו | ל 16<| 3> +
6 &v חו | 5% 6 ּועְדַיְו | < 41 6 6 | זס ** ?; 6 'בְּכ DO; קז 'ח 1 ריק etl ft 

 הָּנַה 6 היָהְו  * al 6 63 | * 8ריִקַהָּכ (יִמַע) אּוהְו | ל >6, 1 5% 6 68 הָּמַהְו | זז
 | cf 65יִנְבָאְו  | * 1MS 6 ln} sed dl et 1הָּתַע)  cf 13 et 6 (praem+הַיָהִי |
 נע % ( | >6 erdEw 0 prps Jnעֶקְּבִ | 13 * 416 6 | ל ּאיִתְמָחַּב [4
 \(ץצטש  6 perלַפָנְו | < ? 1 וכותב,  jb?lהָנְֹֹ 6 נז | 14 * 6 לע 2

  cfi2 | 16 * 6הִיא  et(תַחַכֹותְּב) | 15 * 16 36 רַמָאְיו 612 | ? 1% 3 היא
 . || 18 * 41 6 6לע | * >6]| < 61 6 6 | 17 00% לע
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 םָׁשְו ד האי ּהָתֹואְו ה ץֶרֶא הָלָבְב ותא יִתאָבַהְ יִתְדּוצְמְּב

 םוגב םָתֹוא יִציִפֲהַּב יהוה ינֲאיּכ עדו :םֶהיִרֲחַא קרא ברח
 בֵעָלַמ בֶרֶחַמ רַּפְסִמ יִשְנַ םָהָמ יִּתְרַתוְהְרי< :תֹוצְראָב םָתֹוא יִתיִרְזְ

 עֶדיְו םָש ּואָּברְׁשֲא םִיונּב םֵהיֵתֹוְבעוּת"לְּכקתֶא ּורפסִ ןעמל רָבָּדִמּו <
 לאב :רמאל ילֲא היהְירַבְד יִהינז  ם  :היהי יִנֲאיָּכ
 ּתְרַמָאְופ :הָּתְׁשִּת הנָאְדב'ו הָזְנְרִּבי ימי לכאת יׁשעֶרְּב ךמְחל
 תַמְַאלא טור יֵבׁשויל הֹוהְי ייִנדַא מָא-הכ ץֶרֲאָה םעדלָא
 םשת ןעֶמְל ּותָשי ןומָמְשּב םָהיִמיִמּו ולא הָגֲאדּב םָמְחַל ילֶאְרְשְ

 תובָינַה יםיִרְעָהְ :הָּב םיִבְשּוהלָּכ סָמֲח יהָאלממ ּהָצְר
 פי :הָוהְי ינאי םּתְעַיִ הָיָה הָמְמְש ץֶראָהי הָנְברֲחָּת
 -לַע םֶכָל יהּנַה לֵׁשָּמַה"הָמ םָרֲאְןְּב>* :רמאָל יִלֶא הָנהירַבְד יִהְיַויי
 רַמָא ל ומי דַבָאְו םיִמָּיַה ּוכְראְי רָמאל לֵאָרְׂשִי תמדא
 ולָשָמְידאל הֶּגַה לׁשָמַה-תֶא יתבָשַה הֹוהְי יינרַא מָא-הפ םֶהיֵלֲ
 זחל רָב םיִמָיַה וברק םהילא רבא יב לֵארְׂשְּב דוע ּוָתֹא
 :לָאָרְׂשִי תב ְּךותְּב לח םסקִמּו אוש וחיל דוָע הָיָהְי אל 4
 יִּדָשֶּמִת יאל יהָׁשֲעְו 'רַבָּד רבדא ירָשַא תַא" רבא הָוהְי יִנָאו יִכ5
 :הָוהי וינדא םָאְנ ףיִתיָשַעְ בד רּבדֲא יִרָמַה תיְּב םַליִמיְב יִּכ ידוע

 לַארׂשיהתיב הָּנַה םֶדָאְּבְל :רמאל יִלֶא הוהְיירַבְד יִהְיו % פ

 אה תוקוחְ םיּתְעלּו םיבר םיִמָיְל הז אּוָה"רׁשֲא ןוזחַה יםיומָא
 -לָּכ רוע יִּדְׁשְמִת"אָל הָוהְי יינדא רַמָא הָּכ םָהֹיֵלֲא רָמָא ככ :אָּבנ
 פ  :הָוהְי יָנֹרֲא םֶאְנ יהָׂשעו "רָבּד רּבדַא רֶׁשֲא יָרָבְּד

 יָאיִבְניילֲא אָבָּנִה םָדֶאְרַּבי :רמאָל ילֶא הָוהְידרַבְד יָה 13
 הב :הָוהְיְרַבּ ּועָמש יםָּבלִמ איב ִּתְרַמֲאְו יםיִאְבנַה לֵאָרְׂשִי

 13 5 ּהָּב | 14 = 0 רוע; | 6 686 וירש ן < 3 ur vid וקח 6
 0706 ד. ;GvriiauBavouévoug aUToD לכ >4 | 5 הָרְזֶא | 16 םסממ 5

add cf 19 | 9 1680 בערַמּו | 18 * ?; ק:ל 1 הֶדְעְרַּב | * 6ל םימהו | = קט  
prb 6 nonnתיִּבדלָא) | = 1  vel fit4 1 6 6 'דאדלע  frt add (inל  | c6 

cf 19 | 22 *<6||ּהָאְלְמּו םֶצְרַא | 20 * 1 קזט 6 6% םֶהיֵרֲעְו | ל 366 ?  M55 
dub; 5 24 2 Z אal Kaipésg;ל >6 41 | 23 * 41 6 6 | * 6 יִתבְשַהַו | < 6 שי תיִּב | %  

 קזק אָבּו (ג| רַהָמּו?); 1 +f ןֹוכָנְו | 24 65 יִנָּב | 25 *= >3; 6 יֵרָבְּד |
 ל >6 | * 68 הֶׂשֲעֲאְו | 41 6 Vזפ אלו | * 1 מי ₪[ 6, 68 ךׂשְמָא | >< | 6

‘lop. 6 raparixpaivwv || * 6+יתישעו |" 41 6 6 | 27 * 4 ] יִרָמַה;א 6 0106  
 רמאל | 28 * 616 6 || * 1 'מי 6 6 || < 6 רֵּבַרַא | % 6 השעאו יא יִתיִשִעְו | < 41

 6 6 | ספ 13, 2 516 09% טמפ לע | PINAR ₪ 6 | < 1 6 6 םֶהיֵלֲא.
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 םָאְנ יִּתַתְנ םָשארָּב םֶּכְרּד ףלה .םָּבל םֶהיֵתֹוְבֲעֹותְו םֶהיִצוִקְש יבל
 ינו םֶתיִפָנּכ תֶא םיִבּורּכַה אש :הוהָ נא

 ינתאשג תורו ee םֶדְקמ רשא רֶהָה :a במעיו יריעה הוה 0
 לע bw םיִהלֲא ַחּוְרְּ הֶאְרַמּב הלונַה לֶא יֹהָמיְׂשִכ יִנֲאַבּתַ

 רשֲא הָוהְ רָבּדילָכ תֶא הָלטֲהלֶא רבא :יִתיִאָר רֶׁשֲא הָאְרַה
 פ  :יִנֲאְרָה

 יֵרֵּמַה-תיֵּבי ְּךֹוִתּב םָנָאְַּב> :רֹמאָל יִלֶא הָיהִיהרַבְד יהְיַני ל
 עמׁשל םֶהָל לםינְזַא ּואְר אָלְו תוארל םָהְ םיניע רֶׁשֲא בָשי הָּתַא
 יִלָּכ ל השע םֶדָאְְב הָּתַאְופ ס :םַה יִרָמ תיַּב יִּכ ּועַמָש אלו
 הינע ד ּחַא םּוקְמדלֶא + ְךמוקמִמ לתל םהיגיעל םָמֹוי "הָלְגּו הלוג
 םַמוי הלוג ילככ ףילכ תאָּצֹוהְוצ :הָּמַה יִרָמ תיָּב יִּ אָ ילוא
 םָהיֵגיִעל : : :הלוג יִאָצֹוְמְּכ 'םָהיִנועְל בֶרָעְב את הָּתַאְו םהיגיעל
 'הטלעב אָשִּת "תב"ע יָתיִגיְעְלַ :ֹוּב יֵתאֵצוהְ ריקב ית
 תיבְל ד ְיִּתַתְנ תפומדיִּכ ץֵרָאָה"תֶא הָאְרִת אֶל הָפְכְת ְּיִנַפ 'איצות
 םָמֹוי הָלֹוג לְכּ יִתאַצוה יֵלַּ יְיָ ירש ןַּכ שעָאְוז :לֶאְרַשי
 יִתאָשְנ תתָכילע ייתאצוה יהֵטְלעְּב יב ריקְב ליתר בֶרעֶבּו
 אַלַה םֶדָאְַּבִ :רמאל רֶקבַּב יֵלֲא הָוהְי"רַבְד יהו ּפ :םָהיִניעְל
 םהיֵלֲא רֹמֲאופ :הֵׂשֹע הָּתַא הָמ יִרָמַה תיִּב לֵאָרְׂשִ תי ףילא ּוָרֵמֲא
 תיֵּב- לָכְו םלׁשּוריִּב הָּזַה אשמה איִשּנַה הָוהְי ינדא רַמָא הָּכי
 ןּב יתישע רשאכ יםָכְתּפּוִמ נא יִרָמָאיי :םֶכֹותְב הָּמֵה" רֶׁשֲא לַארׂשִ
 ףַתָכ"לֶא יםֶכותְּב"רָשַא איִשֶּנַהְ :ףכלי יבְׁשב הָלּוגַּב ימה הֶשעַ
 רֶׁשֲא ףעי הַּסכְי ויִנָּפ וב איצה יורִּתְחַי ריּקַּב יאַצְיְו יהטלעב אשי

 שפתו ויל יּתְְׁר"תֶא יּתְׂשרפוי: :ץֶרָאָה"תֶא יָה ןיעל* הָאְריאְל
 21 * זק: קזקצ יֵרֲחַא הָלַאְו + 69 | ל 3 6 6 | 23 == דק; 6 עה ךותמ

 . cf 10,195 | 24 * 6 66 vv X'גו חַתֶּפ לעמ  vel(ינמדקה] רעשה חַתָּפְמ 1

cf 36 || ** קזקפ 'לא (תֶאְרַמְּב) הָאְרַמְּב | = 2 לעמ לעַאו | 6ק 12, 2 5% 6 
 | םֶהיֵתֹובֲעוּת | < 1 6 שנפ 'זא] | 3 * 61 6 6; 8 ָתיִלְנְ  007020, prpsל 6ואוששע

  + 6 8%) 06הָלּוּגַ אֵצֹוָּכ  698 | = prblל >8 || 5 >8 | 4 * 6 יִלְּכ | ל
 ךילּכ  16 Vrs Nyy | 6°>5;A:ףְל <$ | ל 5 | 59 0 6

ft 1 | * 65 עבג' |= 1c 636 אֵצַת | 7 * 6 'א"לֶכָּכ | * 630 הוהי יִנוַצ | > a1 6 
 | ? * 6 nibזז |  | ro. 118 = frt addיִתאָצָי  | > 1c Vrsעבו 168 | 5
5 nonn MSS Edd 3 D7כ | > <5, pro dl | $3 | 23 םֶכָכּותַּב || * 1 6 

 6 לע | < 63 'עבו | 5 16 6369 אצי | * < 65 רתחָי | 1 תאָצָל ₪[ 68 |
 5 1 6 6 ןעַמְל | 5 61 6 5 3
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 פִּתַ :םָרֲאְָּב אֵבָּנַה םָהילַע אֵבָּנִה ןֵכְני ם :רָׂשְּבַה ּונָחַנֲא
 'תיּב םָּתְרַמֲאי ןכ הָוהְי רַמָא"הְּכ רמָא יֵלֲא רֶמאָּיַו הָוהְי ַּוָר לע
 ריִעָּב יָכיִלְלַח םֶתיֵּבְרַה5 :ָהיִּתְעַרי יִנֲא םָכֲחּוְר 'תָלֲעַמּו לֶאָרְִ
 הָוהְי ייִנדַא בַמָאזהְּכ ןַכָלז ם :ֵלָלָח ָהיֶתוצּוח םָתאֵלמּו תא

 סֶכְתֶאְו ריָסַה יאיָהְו רָשְּבַה הָּמְה ּהָכֹותְּב יבָּתְמִש רֶׁשֲא םֶכילְלַ
 :הוהְי יִגֲֹא םָאְג םָכיֵלֲע איָבָא בֶרָחְו םָתאֵרְי בֶרָח* ּהָבּוּתִמ 'איצֹוה
 םֶכָב יִתיָשָעְ םיִרָזדִיְּב םֶכְתֶא יִּתַתָנְו ּהָכּוּתַמ םֶכְתֶא יָתאֵצֹוָהו
 םַּתְעַדיִו םֶכְתֶא טּוְשַא לֵאָרְׂשִ לּובג"לעי ות בֶרֲחַּביפ :םיִטפְׁש
 ּהָכֹותְב 'ּיְהִּת םָּתַאְו ריס םָכָ הָיִהְתִראל איה :יהָוהְי יִנֲאיְּ
 הָוהְי ינֲאיְּכ םֶּתְעַריו :םָכָתֶא טָפְשֶא לֶאְרְשְי לבג רשנל
 רֶׁשֲא םִיּוּגַה יַמָּפְׁשַמְכּו םָתיִשֲע אל יֵטֲּפְׁשִמּו םּתְכַלה אלי יֵקֲחְּב רֶׁשֲא

 לֿפָא תֶמ הֶינְּב"וְב ּוהנְמַלְפו יֵאָבְּנַהְּכ יהְיוי :יםָתיֵׂשֲע םֶכיִתוְביִבס .
 הָשע הָּתַא הָלָּכ הוהְי 'ינרַא ּהָהַא רַמאָו לוד לּוק קעז יֿפ-לע
 סם  :לֵאָרְׂשִי תירָאְׁש תֶא

 יִשְנִא יִיָהֲא ךיַחֶא םִנֶאְְּביפ :רָמאַל יִלֶא הָוהְידרבְד יהיו +
 קחר םלָשּורי יבשי םֶּהָל ּורָמָא רֶׁשֲא הל לֵאָרְׂשִ תיֵּב"לְכְו יּתְלֲאָ
 -הָּכ "רמָא ןכְל* ס :השְרומל ץֶרָאָה הָנּתָנ איה ּונל הוהְי לַעַמ
 יָהֲאְו תוַצְרַאָּב םיִתוציִּפַה יִכְו םִיּנַּב םיִּתְקַחְרַה יִּכ ּהָוהְי נָא ֹרַמָא
 -הֶּכ ירֿמָא קליי ס :םָש אָּב"רַׁשַא תוָצְרַאּב טַעָמ ׁשּדקַמְל הל

 ואבוי תֶמְרתֶא יָת = תו רֶׁשֲ תוצר
 יָתתְָופ :הנָמִמ ָהיֶתֹבֲעֹוּת"לָּכדתֶאְו ךיָיקש ליתָא ּוריִסָהְו הָמש

 יֵטפְׁשִמ-תֶאְ הכלי תק jroo זרׂשְ בל oa יִתַתְג םִיָשּבִמ
 -לָארeני ; :'םיהלאל של היְהֶא יֵנֲאַו םעָל .ילחויהו םתא ושעְ ּוְְמְשְי

 5 *% 8 יִנָּב םֶּתְבַהַא | 5 6? תוצעמ (סוטקסטגוס) | 6 * קזמ 1 םָכיֵתַמ, 6

énardzare AX epo-םיִלְלֲח | ל 5 81 6 6 | ל 6”  c Vrsל 1 ?  || tudvע6אקסט6  

 vevcare || > Kr אוהו | %16 ca soMSS Edd Vrs איצוא | 8dlc 6 | ro °° קוט
 .add cf 1156 || rr 12 >6ל | זז * 1 6 6A30'n אל | ל 1 'ג"לע; 655 יִרָהדלע |

dlc 6 | 15 *>5MSS 62 | 6הָּב | ל ' Var6%5ל) (8) | 13 *  add; * 
 ies ְךתולְ | ויקה |? ּנְל אלַה | 16 * >155)8 369 | ל ₪1 6 6 |
 17 * 1oMSS 3A | * dlc< 6 | < 6 םֶתא || % 6 םיִּתְצַפָנ 6 םיִתּוציִפַה | < 6
 םֶהָל | צָפ * 1 6 35S 3 שָדֶח cf 6; 66 רֶחֶא || * 16 Or mlt MSS םֶּבְרְקְּב 6

ft sic 1 | 21 add?.הוהי םָאְנ,  + (ev ‘atroic) 38% | 20 SARA (R=) 
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 םיִנַפֹוָאָה ּהֵאְרַמּו ידָחֶא .בּוְרְּכַה לֶצֲא דָחֶא ןֶפואש רָחֶא בָּרְּכַה
 הָיִהְי רֶׁשֲאַּכ םָתעּבְרַאְל דָהֶא תּוָמּד םָהיִאְרִמּו יי :שיִשְרַת ןָבָא ןיִעְּב
 ּובָסי יאל וכלי | םֶהיִעְבַר תַעְּברַאְלֶא םֶּתְכְלְּביי :ןָפֹואָה ּךותַּב ןפּואָה
 ּוּבָסי אל וכלי ויָרֲחֲא שארֶה הָנְפַיײרְׁשא 'םוקֶמה יִּכ 'םֶּתְכֶלְּב
 םיִּנָפּואָהְו םֶהיִפְנַכְו םֶהיִדיְו ימֲהַּבגְ יטְרָשּבלכְו< :יֹםָּתְכָלִּב
 אָרֹוק טאי םיִגַפואְל :"םהיִּנָּפּוא .םתְעּבְרַאְל ביִבָס םיניע םיִאלְמ

 בכה נפ דָאָה ייפ דָחֶאְל םיִָּפ הָעְּבראְי :ינֲאְּב ללה
 :רָשָנהיִנָּפ יִעיִבְהְה הר ינְפ ישילָשהְו םֶדָא ןנְפ יֵנׁשַה נפו
 תַכָלבּוי5 רָבְּכירַהְנְּב יִתיִאָר רֶׁשֲא הָּיַחַה איָה םיִבּורְּכַה ּומְרופ
 םָהיִפְנַּכ תֶא םיִבּורְּכַה תֵאְׂשִבּו םֶלְָא םיִּנַפֹוֲאָה וכלי םיִבּורְּכַה
 םֶרמְעּביז :םְלְצֲאַמ םה-םג" יםיִנַפוֲאָה ונפל ץֶרָאָה לעמ רָל

 םיִבּורּכַה אש ה דעי יתיָּבַה ןתְפמ 2 הָּהְ
 םֵתָמְעְל יםיִנפֹוֲאָהְו םֶתאָצְּב יֵניֵעְל ץֶרָאָהומ ּומוריו םָהיֵפְנַּכזתֶא
 םהילע לאְרשּיהלֶא דֹוָבָכּו ינומדְקַה הֶוהְיְתיּ רעש 'חַתָּפ ידֹמֲעַיַו

 ברא ראל םיִנפ העְבְרַא יהָעבְאיי :הָמֶ בו 5 עא
 הָּמַה םֶתיֵגְּפ תּומְדּוי :םָהיִפְנּכ תַחָּת םֶדָש יַדָי תּומְּו דָחֶאְל םיִפָנְ
 רֶבָע"לֶא שיא 'םָתואְו יטֲהיֵאְרמ רָכְּכְ-רַהְנדלַע יִתיִאָר רֶׁשֲא םיִנְפַה
 :ןכלי ויִנָּפ

 יִגומְדְקַה הָוהְיְדתיְּב רַעׁש-לֲא יִתא אָבְּתַו חור יתוא אָשִתַוי 1

 הָאְרֶאְו שיא הָשַמִחְו םיִרָשָע רעשה חַתַפּב הֵּגהָו הָמיִדָק הָנופה
 פ - ּםעָה רש והְיְנְּבְרְב והְיְטְלְּפ-תֶאְו רעב הָינוַאיתֶא םֶכותְב
 -תַצְע םיצעיהְו ןוא םיִבְׁשֲחַה .םיִשָנַאָה הָלֶא םֶראְְּ ולא רָמאיַו>
 ריַּסַה איָה םיִּתָּב תֹונּב בורְקְב אלי םיִרָמָאָה :תאּזַה ריִעְּב עֶר

cf 3 | ro InN ₪ 6 | rr * nonn MSS Edd 367% Nb] || >8 |ל >6  g 
 < 1 'bה"by 636 | 41 6 nonn MSS Edd Vrs אלן || * >8 | 12 5% 01 6 6 | 1
 םֶהיֵּבַנְו ע6 cf( 1,18) םֶתּבְגְו | << 6ל םינפואה תעבראל ; + 41 'פוא | 13 306 |

cf 20;16 5 ינשהו | 15 ?; >6; קמ | הָּמַהְו  bb prb14 >8(6) | 5 קצפ 61 6 5 |  
ft15 806 | 16° 6 םֶהיֵנִפֹוא | >6(; םה םג < | זָד 1 םָּתָא | 18 ©  ft v 
 1c 6 תיָּבַה ןִמ | :9 ** 5(: 'פּואָה 'צְבּו | * 16 8 ודמעיו | 20 9
 'הגזלע cf 22 || 21 * >60, prb add || ל 6 7 | 25 3 1 6 6(%) | ל 16 6(6)

 הָּמַהְו | Cp נז, 1 6? lexoviov‘ | 2 65 +הוהי | 3 ** קזפ cf) 6( בורקמ אלַה
 םיִּתָּבַה ּונכנ, 2.
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 "לא וָּתַה וָלְערֶׁשֲא יׁשיִאלְּכילַעְו תיִחָשַמְל ּוְָרַהּת םיִשְנְו ףֹמְ
 :תִָּבַה "נפל רֶׁשֲא 'םינקּוה םיִשנֲאְּב ולֵחיו ּלֲחת יׁשְְקמַמּוּוׁשִָת

 םיִלָלִח יתָֹרְצֲחַה-תֶא ּואְלַּו תִיַּבַה"תֶא ּואְּפַט םֶהיֵלֲא רָמאיַוז ם
 רַאְׁשאָגְוי םֶתּוּכַהַּכ יֵהופ :*ריעְב ּוּכַהְו ּואְצִיְו ואצל
 תיִחְׁשַמַה הֹוהְי יִנדַא ּהָהַא רַמאָו קַעֶזָאְו נפ" לע יהְְּפַאְ ייָנֲא
 :םלָשּורודלע ד ָךְתְמֲח"תֶא ךְָשְּב לֶאְרְשי תיִראָשילָּ תֶא הָּתַא
 :אָלָמַתַו דאָמ דָאְמְּב לֹודָג ּהָדּוהְיְ לֶאְרשיזתיב ןוע יֵלֲא רַמאיפ
 ןֶרָאָה-תֶא הָוהְי בָזָע ּורָמָא יִּכ 'הָטִמ הָאְלַ ריִעָהְו םיִמָּד ץֶרֲאָה
 םָּכְרּד לָמְחֶא אָלְו יִנֵע סוָחָתיאְל יֹנֲא-םנָיו :הָאר הָוהְי ןיִאְו

 יוָנְָמְב ָסָמַה רֶׁשֲיםיּבַה ׁשבְלוׁשיִאָה הַָהְי :יִתתָנ םָׁשארְּב
 :יִנָתיִוצ 'רָשַאָּב יִתיִשָע רמאל רַבָּד בישמ

 ןָבָאְּכ םיִבְרָּכַה שאְרְלע בשא יִקְרָא הָּנַהְו הָאְרֲאְוי 0
 ׁשֶבָלֹוׁשיִאָה"לֶא רָמאיַי :"םֶהיִָע "הָאְרִג אָפּכ תּומְד יהָאְרמְּכ ריפס
 ּיִנּפָח אמו יוכל תַחָתילֶא לגלגל תֹוניִּב"לֲא אב ירָמאיו םיָּבַה
 םיִבְרְּכַהְוי :יָניֵעְל אָבָּיַו ריִעֲהילַע קְרזּו םיִבְרּכַל תֹוְניֵּבִמ ׁשֲא-יִלֲחנ
 :תיִמיִנּפַה רַצָחָה"תֶא אמ ןֶנָעָהְו ׁשיִאָה לאב תבל ןיִמיִמי םיָדְמֹע
 תיבה אליו תִיַּבַה ןֶתְפִמ לע ֹבּורְּכַה ילעַמ הָוהיידֹובּכ םֶרָיַו+
 םיִבְרְּכַה יִפְנַּ לוקו :הָוהְי דוְבְּכ ּהגנ"תֶא הָאַלַמ * רַצֲחָהְו ןְנְעַה-תֶא
 דתֶא ותּוצְּב יָהופ :ְרְּבַדְּב יבש לא לק הָנֹציִחַה רַצָחָה-דע עַמְׁשִנ
 םיָבְרַּל תֹניִֵּמ לגלגל תֹוָניֵּבִמ ׁשֵא חק רמאל םיּדבַה :שבל שיִאָה
 טיר תווניִּבְמ ודָיְדתֶא יבּורְּכַה חלשיוז :ןפֹואָה לָצֶא דעו אביו
 ייִּּבַה ׁשבָל ִנפֲח-לא ןתנו אשיו' יםיִבְְּכַה תֹוניֵּב רׁשֲא ׁשֲאָה"לֲא
 :םֵהיֵפְנְּכ תַתַּת םלֲא-דִי 'תיִנְבּת םיִבּורְּכַל יאָרוי :אציו חקיו
 לא דָחֶא ןפוא םיִבָרְּכַה לצַא םיִנֵפֹוֲא הֵעְּבְרַא יהַּנָהְו הֵאְרָאְו

tow évr.6°; 8 סח םישנא | 3 6  prb dl 6 GPA je Ay dl;ל שיא  
 oix.,sed dub | 7 * 6 תוצוחה 560 16 4 || ל-ל crrp; prb 16 S (cf 62) וּכַהְו ואצּו
 ריִעָב | 8 == add, dl 6 6 )1 vel 6 MSS SZ אָ[ vel 6 09 MSS ראש |
 ל[ לּפָא 6[ 128 | 5 6 6 6 | 5 6 6 | ף * 6% הָאְלַמ יִּב, prמ 107,23 |
 ל crrp; 1 bp cf 7,23 6 adixiag (+ kai 6א000001066) | 10 °° 6 אלו |

Cp 10, 1 +1רשא לכְּכ |  al MSSרשאַּכ, 0  K mlt MSS Visזז °° <8 |« 1 6  
WNרSAV prblcלע (6) | ל 41 6 6 | 5 6 6 6 | % 6% וילֲע |2°56)% || ל  
 'ת| <1 6 6 םיבורכל | 3 <> ?; 6 4; 93 | * 16 5(66) אזבְּב | 4 *? ₪1 לע
 616 6 9,3 || * 16 6 םיבורכה | 5 660 לג לֶא 6:1 לעַמ 6118 | ל * 41

add | 8 * ?; fit 63+ 6%6 6. | ל 61 6 6 | 5 1 6 173195 'רכל = 2.6 | 6-5  
prb 1 6 Vrs nin] cf 83 || 9 * <8.הָנֶהְו אָרַאְו | ל  



 754 לאקזחי 9,6—8,12

 יִּרַׁשחַּב םישע לֵאָרְׂשִו-תיַב ינקז רֶׁשֲא םֶדָאדְב תיִאָרַה יֵלֵא רַמאַוי>
 הָוהְי בע יּונָתֹא הָאֹר הָוהְי ןיא םיִרָמְא יִּ יותיִּכְשמ יִרְדחְּב שיא

 -רֶׁשֲא תל תבעו הָאְרּת בש דע ילא רֶמאוי :ץֶראָה-תֶא
 רֶׁשֲאי הָוהְותיִב רעש תַתָּפלֲא יתא אבוט  :םיֵׂשע המה
 ס :ּּומַּתַה-תֶא תּוּכַבִמ תֹובְׁשי 'םיִשָּנַה םָׁש"הַּנַהְו הָנֹופְעַהְדילָא

 תיִלּדּג תוָבַעוִת הֵאְרַּת 'בּושְּת דע יָרֲאוְב ָתיִאָרֲה יֵלֲא רֶמאייצ
 "הּגַהְו תיִמיִנְפַה הָוהַיתיּב רֶצֲחלֶא יתא אב = :הָלֲאמ
 שיִא יהָׁשִמֲחְו םיִרְׂשֲעְכ חַּבְזמַה ןיִבּו יָלּואֲה ןיִּב הוהְי לכיֵה יחַתַפ
 | יהָמְדָק יםְתיִוֲחַּתִׁשִמ הָמַהְו הָמְדק םֶהיֵנְפּו הָוהְי לַכיַה-לֶא םָהיִרֹחַא
 תֹוׂשעַמ הָדּוהְי תיבָל לקנה םֶדָאְדֶב תיִּאְרַה סא רַמאיוול :שָמָשל
 בש .סֶמֲח ראית ולמי הפושע רֶׁשֲא תוָבעוּתַהְיתֶא

 אלו לוג לוק + נז ies לומְחֶא אָלְו ני תיא הָמָחְב
 :'םתוא עַמְׁשֲא

 שיָאְו' ריִעָה יתוּדְקְּפ ּוָבְרְק רמאל לֹודָג לוק יֹנְזֶאָב אָרָקיִני 9
 יה ירָעָשְּדְרדִמו םיִאָּב םיִׁשָנֲא הָשִש הּגַהְו וב וִתַתְׁשַמ יִלָּ
 םֶכֹותְּב דָחֶאְשיִאְו ודָיַּב ֹוצָּפַמ ילכ שיאו הָנופַצ יהנפָמוירְׁשֲא
 הֵּבְזִמ לא ּודָמעַיו ואביו ויְְתְמְּב ירפפה תק ףםילב שובל

 תֶסַק רֶׁשֲא םילֹּבַה ה שבה שיאה" -לֶא ארקיו .תיּבַה הפ לֶא יל

 ו רעה ּךותְבי רבע יול יהָוהְו רמי פ יוִיְנְְמְּב רפה
 םיִקְנֲאַגַהְו םיִחְנָאְגה םיִשָנַאָה תּוחְצְמִלִע ות "ִתיִוְתַהְו םֶלָשּור
 ריעְב ּוָרְבע יִנזְְּּב רַמָא הָלַאְלּ :הָכֹותְּב תוׂשֲעּנִה תובעוָתַהלָּכ לע
 הָלּותְבּו ירָחְּב ןקָ ּלְמֲחַּת-לַאְו 'םֶביִניִַע סוחֶּתְדילַע ּוּכַהְו ויָרְחַא

 12 * >65; 41 6 6%ג הפ | ל 1? כשל רֶדְחַּב | < ₪ 6 6 99 | 133 1
=v 178066 | 14 ** 6 הָנֹוַּה 6 | * 166 םיִשָנ | 15 * 622 + הפ. .לקְנַה  

prb 616 5ד. ח0000קשע || 5 6[ 118 6,3* || *  kai émiל 616 6 | 16 * 1+'פְב, 6  

 6 | %1 6 151155 Dn | > al 6 6 | 17 * 51155 Edd 6% -לָּכ | לל 8
 fit dl | © Tiq soph pr ‘98 vel 'פַא | 18 * 1 6 6+-םֵהָל vel םתא | ל >6 )|
 Cp ף, 1 °° 6 nדקּפ הָבְרַק | ** כזפ add 2 | 2 *16 6 'שָה | ל 6 | < 6

cargeipov || 3 * 695םשצמ  nll | 5 6 rodnpn (Do?) | >> 6S kal6  

 הָלֲע || * ?; 6*ג לע ₪ | <1 6 6 םיִבּורְּכַה | % >5; 16 6 םֶהיִלַע | < 103 |
 6 | 4% dl 6 6 | * Q 78 nonn MSS 6* ילא | << >6 |46 תת[ | 5* 0

 לַא 628 לֶאְו | ל 0 ml: MSS םֶכָניִע | 6 * 16 68 'חבג
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 ּושְקְבּו הָיְהִּת הָעּומְׁשְילָא הָעְמְשּו אֹובְּת הָוהלַע הָוה5 :ןֶאָ
 לְּבַאְתְי ְךֶלֶּמַהי*ז :םיִנָקְּזִמ הָצַעְו ןַהֹּכִמ דבאת הָרֹותָו יאיֿבנִמ ךוזָח

 הָשַעֶא 'ָּכְּדמ הָנלֵהְבִת ץֶרָאָה-םע ידיו הָמָמְׁש שלי איׂשניִד
 :הָוהְי יגַאדיּכ ּועְדָיְו םַטּפְׁשֶא םֶהיֵטְּפְׁשִמְבּו םָתֹא

 בשיי יִנֲא ׁשֶדֹחַל יהָׁשִמֲחּב ישָשַּב תיִששַה הָנֶשַביהְיַוי 8
 :הָוהְי ףָנדֲא דִי 'םָׁש יֵלָע ילָפַתּו ןָנָפִל םיִבָשוְי הָּוהְי ינקו יִתיֵבְּב
 שָא הָּטָמְלּו 'ויְנְתֶמ הֵאְרמִמֹי ישֲא-יהָאָרַמּכ תּומָד הָּגַהְו הָאְרָאְוי
 יתיִנָבִת חלש :הָלְמְשַחַה ןיעְּכ רַתֹו-הֵאְרַמְכ הָלְעַמְלּו וינְתְמִמּו
 םִיִמָשַה ןיבּו ץֶרָאָהןיִּבוַחּור יִתִא אָשִּתַו יישאר תַיִצְּב יִנָחְקנ די

 :תיִמיִנָּפַה "רעש חַתָּפדלֶא םיִהְלֶא "תוָאְרַמְּב הָמלָשּור יתא ּאָבָּתַו |
 םֶש-הַגַהְי : : יה הגה למס בשומ' םֶשְרֶשַא הָנֹופצ הופה

 הגה הָנופָצ רד לניע אָשֶאְו הָנּוְצ ל יגיע א אָניאָׁש םדָא
 רָמאו\ ם :יהָאַּבַּב הוה הֶאְנְקַה למס יַחָּבְזִמַה רעל ןּופַעמ
 -תיִּב רשַא תולנ תֹובעּוּת םישע 'םֶהָמ יהָּתַא הָארַהי םֶדָאהןַּב יִלֶא
 תובַעוְּת הֶאְרִּת יבּושִּת דֹועְו יִשְּדקִמ לעַמ * ה קח הפ םישעו ילארָשי
 דֲחָא-רֹח הֹּנַהְו הָאְרֶאְו רַצָחַה חַתָּפ-לָא יתא אבל :תֹולדג
 הָגַהְו יריב רַתְחֶאְו יריקב :אָנרֶתַח םֶדאְּ ולא רַמַאַיַו5 :יריִקְּב
 רֶׁשֲא יתועְרַה תֹובֲעּוּתַה-תֶא הֵאְרּו אָּב ייִלֶא רַמאיופ :ידָחֶא חַתַּפ
 הָמַהְבּו שָמָר תיֹנְבַּת-לְכִי הָּגַהְו הָאְרֲאְו אובֶאְניי :הפ םישע םה
 a | יביבס ב לע הֶקֶתִמ לֶאָרְׂשִי תיֵּב לול לכי זש

 . :הלע תֶרטקַה ןנע sh ודי וָתְרַטקִמ .שיִאְ .םֶתיִנָפל םיִדָמְע

prb add |ּואֵֹצִמִי אלו | 27 ** >6,  exc ? jl]; prps1 669 דלע | ל c26  
 * 1 6 6984 'רדַּכ | ספ 8, :* 6 יִשְמָחַּב | ל גז? דָחֶאְּב | < ₪ 1 6 69 יִהְתַו|
 4 4 6 6 | < ₪ 6 6 | 2 * 41 6 6 | ל 1 6 6 שיא | 16 6 ויָנְתַמִמ || <6 ||
 3 * Vrs תּומְּד | = 6 ישארב || < 75S ץופ ₪ תֶאְרַמְּב | %16 6 'ַשה |!

cf3( אנקמה M5S Eddבשומ ₪ הנקמה   c 63 dlימינפה; >6%6 ; 480? |  
 36); sed 8% 'גו WN omn add || 4 2MSS 69 + הוהי | 5 * 65חֶרַּמַה? | ל
 cf 6 | 6 *= 16 68 ָתיִאְרַה | * 0 םַה הָמ | =< ₪6 6 | 7; קו ינקמרל | < 1
 6 6 | 7 7 >6; 81 | 8 55 >6, ;dl ₪1 רבע קז רתח || >6, dl; ft עז רתחאו 1

cf 65 jb alc 115 6 || 10 ** prb add;רֹבֲעָאְו | < 61 6 6 | 9 * ₪5 ? םֶדָאְָּב  
 6 לכו םיִצּוקָש םיִלָבַה | * >6 | 11 * 6% 60666 || * 416 6 | = ₪1 תֶרטְקַהְ

 הֶלְע; ןנע >6.
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 יםָּתְעַדיִו ןייְהְּת ָךַבֹותּב ְּךיַתֹבעותְו ןַּתַא ּךִילָע יֶּדֹכְרְרַּכ לֹומְחָא
 ץֶצ יהָרפַצַה הָאצַי האב הֵּנַהי 'םויַה הֵּנִהיופ :'הָּכַמ הָנהָי נא יִּ
 אָלְו םהמאלי עשר" יהָטַמְ םֶקי ו יסַמתַהי :ןִחְּנַה חַרָּפ הַטַּמַה

 םולה עגה תה אָביי הב "אלו םַהמֵהִמ אלו יםנומֲהְמ
 :יהָנֹומֲהלָּילָא ןוחָח כי לָּבַאְתַדלַא רֶָכומַהְו חָמְשִי-לַא הָנקַה
 -לֶא ןֹוָזְחיַּכ םֶתַיַח םִיַחַּב דועְו בּוׁשָי אָל רָכְמַּמַה-לֶא רֿכֹומַה יִּכּ
 ילוקתב יע תי :רקחתיזאל וִתיַח וָנֹוֲעַּב שיִאְו בושָי אָל ּהָנומַה -לָּ
 בֶרֶחַה 5 : יהנומה-לכילֲ ינורח כי יהָמָחְלַמל לח ןיאו לפה ןיִכָהו
 ריֵעְּב רֶׁשֲאַו תּומָי בֶרֲחַּב הֶרָשּב רֶׁשֲא תִיָּבִמ בַעְרָהְו רָבָּבַהְו *ץּוחּב
 יגיב םיִרָהָהְילֶא ּויָהו םֶהיֵמיֵלְפ מלו :נלא רֶבָדְו בַעְר
 םיבְרְּבָכְו הָניּפְרִּת םִָיַה"לָביז :ֹונֹועַּב שיֶא יתומה ל יתוֲאנַה
 םיִנָּפ"ִלַּכ יֹלֵאָ תוצלַּפ םָתֹוא הָתְּסַכְו םיקש רְנחְוי :םִיָמ הָנְכַלִּ

 םָבָהָזּ וביל תוצּוחַּב םָּפְסַּכפ :הָחְרֶק ָהיׁשאָר-לְכְב הָׁשּב
 *היהְי תַרָבָע םֹויְּב םֶליִצַהְל לְכּוידאְל םֶבָהְּו םֶפְסַכ הָיְהִי הָּנְל
 יִבָצּויפ :הָיָה םָנֹוֲע לושְכָמדיִּכ ּואָלמִי אָל םָהיֵעֵמּו ועַּבׂשִי אָל םָׁשְפנ
 ןּ-לע וב ּושָע יםֵהיֵצּוקַש םָתֹבֲעֹוִת יִמָלַצְו יּוהָמְׂש ואל יידע
 לֶלָשְל ץֶרֶאָה יִעָשְרְלּו זבָל םיִרְנַהידיְּב ויָּתַתְנּויי :הּדנְ םֵהָל ויָּתַתְנ
 ?םיִציִרּפ *ּהָבדּואְבּו ינּופצ-תֶא ּולְלַחְו םֶהָמ יִנָפ יִתּבְסַהְ הלו

 םיַמָד יטׁשִמ ָאלְמ ץֶרָאָה יִכ יקוִתרָה הָׂשעייי פ הללו
 :םָהיֵּתּביתֶא ִּׁשְריְו םיוג יער יִתאֵבהְויי סָמֲח הָאְלִמ ריִעָהְ
 םוָלָש ׁשְקַבּו יאבד יהָדפְק* :'םֵהיֵׁשְדקְמ וִלֲחְנָו 'םיוע ןוִאָג יִּתַּבְׁשַהו
 9 ל 69 רד יכ < 4 8 'רֶדַכ יּכ | < 65 תעדיו | % 68 הָּכַמַה; זמ זמ ||
 נס * 6+ץֶקַה אָב הָּנַה 61 53) הוהי רַמָא הכ יִּכ | ל 6 הוהי םו, 1 8 7. 12]]
 yp =e >6 cf 5; crrp ?;1 ? (6 et Koi?) manַה אָב יִּכ אָב הָּנַה | זז * >6, קמ

vel 'b QW. cf 6 roi guvrpiya |1 'מ רֵּכשָנ  pbמ למק; ' add | °° prps 
 65 crrp; 1? pr 'גו אל עשר: (םֶנֹואְגל 6 24) םנֹומֲה לּפׁשִ) לַפָשְו | + >6, 41

alc 6 | 13 7% crrp; max partחנ) | 12 * 6 הנה | ל  (pr AJ ca 18MSS SY 
cf 685 | 14 *1 6 25S 680שופ 1 קיִוֲחָי אל 2ןְנָקב) הָנְקַּמַב הָנֹוקַהְו  sh 

 עֶקַּת | ל 15+ 6 6639 רֶפּושַב 5 קב קprps קת | = 1 cf 6) prb( ּוניִכָהְו
prb68 ּונְלַכִי | 16 *  alcé6 | 15 * 636 yn1 | מcממ (® יִלְכ |  

 ו ּוטְלְפִו | ל 16 6 לע | = >65 ,al 6* (6%0) ג 6 תומח) תויגה םיִנֹוְּכ |
 41 6 3, ּותּומָי 6 תיִמָא | 18 *1 6 6 לעו | 51? 6 6 שארדלָּבדלַעְו | זי 6

Ih vel20 *1? םִיְדְע 635 | 6 90  | bb 5% add7 |  

 by | < 46 6 | 21 0 ּוּולְלָחְו (Kg) | 22 *11ב | * 6 8קטגטאדט6? א9*םיצרפ
 1? םיִצָרּפ | < 1 הוללחו | 23 *+ ? | ל 61 6 6 | 24 ** >66, קrמ 306 | * 3

vel Non.%1 קמ | 25 52; 6 690006 | *] הָאָב  | Diyיִתְבָשַהְ | 516 1315 6  
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 תֹונֹוַה םֶהיֵניֵע תֶאְו ילעמ הָסרְׁשֲא הָנּוּוַה םּבלתֶא ייִּתְרַּבְׁשִנ
 לכ יושע רֶׁשֲא תֹועְרָה" לא םֶהיֵנְפּב ּוטקְנְו םֶהיִלולְ יִרֲחַא
 תושעלי יִּתְרַּבְּד מנחל אָלי הֹוהְי יָנֲאיּכ ּועָדְיְוס :םֶהיִתְבעוּת
 עק ֶּפכְב הָּכַה הֹוהְי "יִנדַא רמי 0 תא הָעְרֲה םֵהָל

 לופו בֶרֲחַּב בורה תּומָי רבב קורח לפי רֶבָּבּו בוב

 יגא-יכ יםָּתְעַדיוי ָּב יִתָמֲח יִתיִלְכְו 'תּוָמְי בֵעְרְּב רּוצָנַהו"רָאְׁשּנַהו
 ילֶא םֶהיִתוְחְּבְזִמ תֹוָביִבְס םֶהיֵלְלִג ְךותְּב םֶהיֵלְלַח תֹנָהְּב הֶוהְ
 תַחַּתְו' ןְנעַר ץעילּכ תַחַתְו 'םיִרָהָה יׁשאָרֹולכְּבי הָמָר הָעְבַגלְּכ
 :םָהיִלּולִג לָכְל חחינ חיִר םׁשונְתְ רֶׁשֲא יםוקמ "הָּתְבַע הָלֲאלְּכ
 ירּבְדִמִמ הָּמִׁשִמּו הממש ץֶרָאָה-תֶאי יִּתַתְנְו םַהיֵלֲע יֵדי-תֶא יִתיִטְנְוי+
 פ  :הָוהְי יִנֲאיּכ ּועָדְְ םֵהיֵתֹוְבְׁשֹוְמ לָבְּב הָתְלְבּ

 נא רֿמָא-הַּכ יםָרֲאדןב הָּתַאְו :רמאל יל הָיהי-רַבְד יִהְיַי ל

 ץֶרֲאָה תּוָנכ 'תעַבְרא-לע ץקה ' אָּב ץק לֵאָרְשִי תֶמְדַל הָיהי
 יִּתַתָנְו ְךֵבְרְדִּכ ְּךיִּתְטַפְׁשּו 'ִךַּב יִּפַא ייָּתְחַּלְׁשְו ךילָע ץקה יהָּתַעי
 יב לּומֲחָא אָלְו 'ִיַלָע יגיע סוחָתדיאְלְוי :ךִיְתובַעוִתלָּכ תֶא יל
 יִנָאְדיִּ "םתעדיו ןיִיִהֶּת ְּךַבותְּב ףוִתובעותו ןַּתֶא לע 'ךוכרד
 :הֶאָב הֵּגַה הָעְר תֶחַא הָעְר" הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא יהּכפ ם :הָוהְי

 הָריִּפַּצַה האב :"הֶאּב הגה יילֲא לץיקַה ץקה אָּב יאָּב ץקיפ
 :םיִרָה דאל *הַמּוהְמ םיַה יִבוְרָק תַעָה אָּב ץֶרֶאָה בשוי יִּדיֵלֲא

 תְַפָשּ ְְּב יִּפַא תיל ךילָע יִתָמֲח ְּךַפַׁשֲא .בורְקְמ הָּתְע*
 אָלְו יִגיֵע סוחְתִ-יאָלְו ְיָתֹובֲעֹוּת"לְּכ תֶא ְּךלָע יִּתַתְנְו ְּךיָכְרְּכ

cf 8; 6 duduoka || = dlיִרְבָשְּב  cf 5089 vel prpsיִּתְרַבָשְו  g "lve 
prb dl | * >6(, prb dl | ,)%(680 לכב | זס ** <6 © | c6jalc6 

 זז 5 dlc 6 | ל AGA nN חא (ere etry) | 51 לע 6 6 | 5 41 6 6 | * ₪1 6 6 |
 1 6 'רבו | 12 5 616 6 | ל 1 ? 6 6 םותי (סטטד600\6ף06ז0)) | 13 * 1 6 ג

prb dlc 6; 576% = 4 | 14 °°ועדיו | * 16 6 לע |= >6 |56 || <  
Cp7,2°ins1 ך רָּב-- . . |  terran hanc desolatam magis guam terr. Didl.; 

 6 68 רמָא Jace | > ins c2MsS 64 N3 6 5 | % 0 עַבְרַא |8.9=3.4;
 in 6 00% 9 | 3 6 אָב | ” 8 יִּתְכַפָשְו ]| < 6 | 4 56 אל || ל >6 |
 == 124185 ְיָכְרְדַּכ | %1 6 65 ּתעדיו | 5 *16 6 הכ יּכ | ל ₪ 6 6 | 9 >
 ca 30155 6 רַחַא קז תחא 8 תחת? | 6 == >6 |" 666; 8;קיִצָה | 16 6

 ךילע, 433 | %%>6 | 7 = >6, קופ ;rp 1? ךיִלַא אָב יִּכ לק ַה אָּב (09*
 הרפצה; םסתמ MSS ְךִיֵלַא) | * 1 6 68 ברק | = 3600 'המ םוי; 5% 1 םוי םויה

 'המ || % >3; 8% 1 םיִרָהָהְדלִע cf 62566 | 9 * 6 אל.
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 :לֹומֲחֶא 'אל יִנָאדםְנְו יֵניֵע סוחְתיאְלְו 'עַרְנָא יִנֲאםַנְו ךִיְתבַעות
 ולפי בֶרֲחַּב תישלשהְ ךַכותְב לכו בַעְרְּו ּותּומָי רֶבְּדַב ךיִתְשלש י*
 תָלָכְויי :םֶהיֵרֲחַא קיִרָא בֶרָחְו הָרֹוא ַחּור"לכל תיִשְלָשהְ ּךותּוביִבְס
 יִתְרַּבְּד הוהְי יִנָאְדיִּכ 'ּועְדָיַ ייִתְמַחַּגַהְ םָּב ייֵתְמֲח יִתְחְנָהְוי יֿפַא

 ים יפרח הָברחְל ְךנְתֶאְוי+ םָּב יִתָמֲח יִתולְכְּב יִתָאְְקְּב
 רָפּומ הָפּודְנּו הְָּרָחי יהָתִיַהְו5 :רבּועדלּכ יגיע ּךיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא
 הָמֲחְבּו ףַאְּב' םיִטָפָׁש ב יִתֹוׂשֲעַּב ְּךיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא 'םִיגל יהָמִׁשִמּו
 בֵעְרָה ייִצְחדתֶא יִחְלשָּב6 :יִּתְרַּבִּד הָוהְי יִנַא יהָמַח תיִחְכְתְב'ּ
 םֶכְתַחְשל םֶתוא חלׁשֲארְׁשִאי תיִמָשַמְל וה רֶׁשֲא 'םֶהְּב "םיערה
 בכל יתְחַלְׁשְוול ";םֶחְלהַטִמ כָל יּתְרַבְׁשְו יםכילע ףסא בֶעֶרְ

 יג לע איב בֶרֵחְוְךֶּב"רְבַי םָדָו רָב ילבש הֶעְר הָיַחְו בֶעָר
 פ | יִּתְרַבִּד הָוהְי

 יִרָהְדיִלֶא ְךִיְנָּפ םיִש םֶדָאְְֶּבי :רֶמאָל יִלֶא הָנהְידרַבְד יִהְיַוי 6
 *ינֹדַא-רַבְּד ּועָמָש לאָרְׂשִי י יֵרָה ּתְרַמָאְו :יםהילֲא אָבָּנִהְו לֵאָרְׂשִ
 יִנָנַה *תואיגלו יקי תוְבֶּגְ םיִָהְל הָוהְי ייִנדַא רַמֲא-הכ הָוהְי
 םֶכיִתוְחְּבְזִמ ּומַׁשנְוצ :םֶכיֵתֹומּב יָתְַּבֲאְו בֶרָח םכילֲע איִבַמ יֵנֲא
 -תֶא יּתַתְנְו5 :םֶכיִלּולְג ונפל םכיֵלְלַח יֵתָלַּפַהְו םֶכיֵנָמַח ּורבׁשְנו
 תֹוביִבְס םכיִתּומְצעתֶא יִתיִרְזַו יםֵהיֵלולִג יֵנָפַל לֵאָרְׂשי יִנְּב יָרְנּפ
 הָנֲמׁשיִּת תֹומֵּבַהְו הָנְברֲחּת םיִרָעָה םָכיִתובְׁשומ לבב :םֶביִתוחְּבְזִמ
 םָכיִלּול ֹגתּבְׁשנ ָרְּבְׁשְנְו םֶכיִתוְחְּבְזִמ מְׁשִאְְו ּובְרָחִי ןעמל
 םַּתְעַריִו םֶכְכותּב ללה לפָנוז :יםכיִׂשעמ ּוחְמַנְוי םֶכיִנָמִח ועְּדנַנְו

 כיתוב יוגב ֶרָח טיפל יהב יתְרתוהְו :הָוהיגַא
 ירָשא םָשּוּבְשנ רֶׁשֲא םינַּכ יִתוא םֶכיֵמיִלְפ ּורְכזְי :תוָצְרַאְּב

cf 16,455 |00* 101155 260 עדְנֶא, 1 6 6 (אחשטסטטו 06) £3 ָךֶלְעְגָא  © Ir 
 < זס 16 6 אל | 1 6 30 אלו 6 אל ינאו | ז2 0+ הָרֶזֶא, 1 6 6 םֶרזא |

dl 6 6 (dittogr?) | © prb 1 6 6 RT] | 14 * 416 6|יתמחו | ל  sol13 *5 6  
 5 69ג ךיתּונְבּו, קזפ 'בס 'א 'גב 364 | 15 516 Vrs תיִיָהְו | % ;crrp 6 טד6עסאדה\
 kal סמ\טוטד\; prps הָמַשמּו FW?) | > nonn MSS GYA 'גב | %%>6(%) | * 8

 יִתְמַח | 16 *16 65יִצָח; 61 בערה | ל >6 | < 1? םֶבְב, ו ב | %%1 6 6 ּויָהְו |
koi riuwphcopoi ge |1 ל 6( 6 | 17 *1 ךילע 6 6 || * 6  || prb add5 >6 > 

 5 64 kurAdeev (ביִבְּסִמ) | 65 6, 2 * 6 לע | ל 1 םהילע (6) | 3 * 1 6 6 |
exc?6 || % 66ג ּודְבֶאְו | 4  dl 6 nonn MSS5 0 תֹויֲאַַּלו 8 תואָיגלְו | 5  
al 66 | ל  (cf 6) | 5 ™° >6 add | 6° 2630 iB] sed dlcועדננו םֶכיִלּולְג  

Don— | 9 3 6 6 6.13 | ל 1  sed cfהיהו  je >6, prb dl | 8 * <6, prps6  
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 לאָרְׂשִי"יִגְב ָלָכאְי הָכָּכ הָוהְי ירָמאַויג פ :םֶהיֵגיעְל יהָנָנֲעְּת
 הוהְי ינדַא ּהָהֲא רַמַאָוי :'םש םַחיִּדא רָשא םִיגַּב אָמָט יטֲמְחליתַא
 -דַעְו יִרּועְּנִמ רָתְלְבָאדאל הָפְרַמּו הלָבנּו 'הֶאָמְטְמ אָל יִשְפַנ הָּגַה
 ל יִּתַתָב הֶאְר יֵלֲא רָמאָיַו 55 פ ;לּונָפ ירש יֵפְּב אביאל הָּתַע
 :םָהיֵלֲע ךֶמָחְלתַא ת ָתיִׂשְעְו םָרֲאָה יל תַחַּת רֶקְּבַה יעֹופצ-תֶא

 םְֶלילְבָאְוםלָשֹריּב ל"ה רבש יה אב יל רמו
 ּורְסְחִי ןעֶמְליז :ּוְתְׁשִי ןֹומּפְׁשְבּו הָרּׂשְמִּב םִימּו הָגֲאְדִּו לֶקָשִמְּב
 הָּתַאְיי 55  פ  :םָגֹועב וקָמְנְוויִחְמְו שיִמ ּומָשְנְו םִימְו םֶחָל
 -לע ּתְרַבַעַהְו ְּךֶל הָּנְחְקִּת םיִבָלַגַה "רעַּת הּדַח בֶרָוְְּלחק םֶדָמְְָב
 יואב תיִשְלֶש 2 לְֵׁשִמ י ינזאְמ יִּרָל תחל ךגקזדלעו ךָשאר
 :תיִשְלָשַה-'תֶא ּתְחְקְלְ רּוצָּמַה יִמָי תאָלְמַּכ ריֵעָה ְותְּב ריִעְבַּת
 :"םֶהיֵרֲחַא קיִרָא בֶרֶחְו ַחּורָל הָרָזּת תיִׁשלׁשַהו ק ָהיֶתוביִבְס בֶרָחַב הָּבּת

 רוע םֶקָמּי יִּיִפְנְכּב םֶתֹוא ָּתְרְו רַפְסַמְּב טעֶמ םָשַמ תחל
 דאצת ּונמִמי ׁשֶאְּב םָתֹא ּתְפרָשְו שאָה ךותדלֶא םֶתּוא ָתְכלְׁשַהו חָקִּת
 תאָז הֹוהְי יִנדַא רַמָא הָּכ:  פ :לֵאָרְׂשִי תיּבדלָּכְדלֶא ישא
 -תֶא רָמְּתַו :תֹוצְרֲא ָהיֶתוביִבְסּו ָהיֶּתְמַש םֶיוגַה ךיְתְּב םֶלָשּורִי
 ָהיָתּוביִבָס רֶׁשֲא תָצְראָהְְןִמ יִתוקָחְתֶאְו םִיוגַהְִֶמ יהָעְׁשְרְל יֵמָּפְׁשִמ
 ורַמָאדהַּכ ןֵכָל7ז ם :םֶהָב ּכְלֲהאְל ייֵתּוקֲחְו ּוסָאָמ יֵטְּפְׁשַמְב יִּכ

 אָל תב םכיִתביִב רֶׁשֲא םִיּגהןמ 'םֶכְנְמַה ןעֶנ הֹוהָי יג
 םֶביִתוְביִבְס רשַא סָווַה יֵמָּפְשִמְכּו םָתיִׂשֲע אָל יִטְּפָשַמתֶאְו ֶּתְכַלַה
 ינאי לע יְִנַה הֹוהְי יָגדֲא רַמָט הָּכ כי ם :םָתיִׂשֲע אל
 דאל רֶׁשֲא תא ב יִתיִשָעְוי :םיוגה יִגיִעְל 'םיִמָפְׁשַמ ְָּכֹותְב יִתיִשָעְו
 ס יְּיָתבַעוּתהילָּכ ןעַי דוע ּוהוָמְכ הֶׂשֲעֲאאל-רֶׁשַא תֶאְו יִתיִשָע
 ב יִתיִׂשעְ 'םַתובַא ּולְכאַי םיִנָבּוְךכּותְּב יםיִנָב ּולְכאְי תובָא לי
 אנ יִנָאדיַח ןכְלי ס :תּוְרלְכָל ְךֲתיִרֲאְׁש לָכתֶא יִתיִרַזְו םיִטָפָש
 -לָבָב' ךוצּוקְׁש- לֶכְּבי תאמְמ יׁשְְקַמ"תֶא 'ןעי אלמא ּהָוהְי נא
 12 * 8 הָנ- | ז3 * 1 6 6 רַמָא הפ ְּתְרַמָאְ | 5 סעמ 41 6 6 || © 6 ₪

 add | 14 * prb ins 6 6 הָאְמְטְב | * 1c 68 'ְב"לָּכ | 15 0 יִעיִפְצ K יעופצ |
 Cp 5, ד *1 ₪ 6 36 Wn 6 טח(ק (?Worep) | ל >6, ftdl | 2 * 1 שאב |

 ים | S1 'לָשַהְו cf 12 | 9 prb add | 3 Vrs ְּנְכַּ | 4 ינc6 ָּתְרַמָאְו|
crrp; prb l(cf6)6°| 634 'חְבו || < >5 | ץ < 416 6 | ל prb add j°5/6 6 6  

ddl 6 ca 301155 nonn Edd 3 |30(6) | < 1 ₪ 6 693 'חבו |  cfםֶכְתרְמַה  
 8 5 41 6 6 | ** dlc 68 | 5 1 ? םיִטְפָש cfio | 9 ** 6 לכְּכ | גס * 3

 םֶהיִנְב | * 6 תובָא | זז * 41 6 6 | * 1 6 טמ רָשַא ןעי | < 4 6 6.



 748 לאקזחי 4,12—3,23

 הָוהְי"דֹוְבְּכ םֵׁש"הַגַהְו הָעְקְּבַהלֶא אָצֲאְו םּוקֶאְו י ְּךָתֹוא רבדא
 יבדאבָתַו + :יָנְּפ-לַע לּפָאָו רבָּכירַהְנ"לע יִתיִאָר רֶׁשֲא דֹובָּכַּכ דמע
 ְךותְּב רֵנּסַה אָּב יִלֶא רַמאיו ֹיִתא רַב ילגרה לע יִנְדַמעּתו ַחּור
 יִדּורְסַאְו םיתובע יִלָע ּוַנְתָג הנַה םֶדאְרְב הָּתַאְֹפ ס :ְּךָתיֵּב
 דאלו ָתְמַלֲאגְוְךָּכִח-לֶא קיִּבְדַא ךְנושלּו :םֶכּותְּב אֵצֵת אָלְו סֶהְּב
 חּתְפֲא ְךְתֹוֲא יִרָּבַדְבּוז :הָּמַה יָרְמ תב יִּכ חיִכומ ׁשיִאָל םֵהָל הָיְהְת
 ולְדְחָהְינ ְמְׁשַּמׂשַה הָוהְי יינדא רַמָא ה םֶהיִלא ּתְרַמִאְו + ךיפ-תֶא
 ףל"חק םֶדָאְְֶב הָּתַאְוִי +4 :הָּמַה יִרָמ תיַּב יִּכ ילְּדֲחָ

 התת :םְָׁיִריתֶא ריִע היל תוקחו נפל ּהָוא הָתַתְְ הנבל
 היִלָע הָּתַתְנְו הָלָלְס ָהיֶלָע ָּתְכַפָשְו קי ָהיֶלָע תיִנְבּו רוצָמ ָהיֶלָע
 לרב תַבְחַמ ךליחק הָּתַאְוּי :ביִבָס םיִרָּכ יֵיֵלֲע-יםיְִׂ תֹוָנֲחִמ
 יָהיָלֲא ְּךיִנְפ"תֶא ּהָתְיִכַהְ ריִעָה ןיִבּו ךְניּב לרב ריק ּהָתֹוא הָּתַתְנו

 :לֶאְרָשְו יתיבָל יָה תו ָהיֶלָע תְרצְו רוצֶמַב הָתְָהְו
 ויָלֲע לֶאְרָשְיתיִּב ןנָעְתֶא יִּתְמׂשְו יִלאָמָשַה ךדצ-לע בָכָש הָּתַאְוי
 דל יִּתַתְנ יֹנאופ :םָנֹועתֶא יאָשּת ויָלְע בָּכָשִּת רֶׁשֲא םיִמָיַה ירפסמ
 ןוע ָתאָשְנְו םוי םיִעְׁשִתְו :תּואמ-שלְׁש םיִמָי רַפְסַמִל םָנֲֹע יִנְׁשתֶא
 יתיֵנַש =ֵניִמְוַה צלע ְּתבַכשְו הָלֲא-תֶא ָתיִלַכְו :לֶאְרָשידתיּב
 *הנָשל םוָי "הנשל םֹוָי םוי םיִעָּבְרַא הָדּוהְי-תיִּב ןועְ-תֶא ָתאָשְנְו
 ָתאֵּבַנְו הפושֲח ךערז ּיִנָּפ ןיִכְּת םלׁשּורי רֹוָצְמ-לֶא) :ךל ויתֲתְ
 -רע ךלֲא ו דצמ ֶּפַהְתְראלְו םיתובע ּיִלָע יִּתַתְנ יהָּגַהְול :ָהיֶלָע

 םיִׁשְעְר לופו םירעָשל ךןישח ףלזחק הָתַאְּ רצ ימי בל
 םֶהָלָל ל םֶתוא ָתיִשָעְו דָחֲא יִלְכְּב םֶתוא הָּתַתְנְו םימִָּכְו ןח
 יםוי םיִעְׁשִתְו תֹוָאַמשלׁש ףדצ-לע בכוש ו הָּתַא-רֶׁשֲא םיִמָּיַה 'רַפְסַמ
 םויל לש םיִרָשָע .לולָשַמְּב ונלכאּת רשאי ְךְלֶכַאמּוזפ לכת
 -רע תעָמ ןיִהַה תיִשש הָּתְשַת הָרּושְמַּב םִיָמּו יי :ּונְלְבאְּת תע-רע תַעַמ
 םֶדְאַה "תֶאַצ ילָלְנַּב איה יהנלכאת םירעש יִתְנְעְי הָּתְׁשִת תע
 25 * קיפ יִּתַתָנ 4 48 | ל קצקצ ְּךיִּתְרַסַאַו | 27 * alc 6 | wo רֵרָחָה
 דֶרָחי | Cp4,2*plתמשו |> 6 41 | 3 * 6 ָהיֶלָע | ל 6 נבל ]
 4° קזק ָתאָׂשָנְו | * ₪1 6 6 סמָּכ | < 69 ְתאָשְנְו | 5 = 16 6 הָאַמ | 6 * 6
 א יִנימיֵה, סיִנָמִיַה | ל ₪ 6 63 | = >65 || 1 c 63% יִּתַתָנ | 7 ?; 6 (0ז6066-

mit MSSת | 8 *16 69 הָנַה יֵנֲאְַו 6*ג יננהו |* 3 תולָּ || < nתpi36  sec) 
=e dl (pr6 'מָבּ |  ftlcםיטח || ל  g * sic 4; 1 6 nonn MSSךירוצמ |  Edd 

 'מ 'ש 16 6 הָאַמ 4 5) | זס =" >5; 6 6 61 רשא ₪ ] לַכאת | 12 * 8 תנעו |
dl 6 6903?( | 5 add (cf 15); dlc 3.5 9 לָכאִת || <  
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 ְךיִגָּפ"תֶא יִּתַתְנ יהַּגַה* :הָּמַה בֶלישְקּו חצמדיקְזַח לֵאָרְׂשִי תִיַּב
 קגָח ריִמְָשְּכפ :םֶחְצִמ תַמְעְל קח ְּךֲחְצִמ"תָאְו םֶהיִנְּפ תמעְל םיִקָזִח
 יִרַמ תִיּב יִּכ םֶהיִנָּפִמ תַחַתְיאְלְ ?םתוא אָריִתאְל יִּחְצִמ יִּתְתָני רֶצִמ

 רבא רשא ירבְּּב-תֶא לאב ילַא רֶמאָי סם ּוהְמַה
 ףמַע יֵנְּב"לֶא הָליּגַהְלֶא אָּב ְךַלְויי :עֶמָׁש ךיִנָזֶפְבּו ָךְבְבְלַּב חק ךילא
 ּועָמָשידָא הָוהְי ינדַא רַמָא הָּכ םֶהיִלַ ּתְרמֶאְו םֶהילַא ַּתְרַּבִדְו
 ָךורַּב לודג שער לוק יִרָחֶא עֶמׁשֲאְ ַחּור יִנָאָשָ :ּולִָתידאְ
 ּהָתוחֲא-לָא הָשא תוקישמ תֹויַחַה יֵפָנַּכ ו ילּוָקְנ :1מוקֶמִמ הָוהי"דֹוְבְּכ

 נחתו ינְתַאְׂשנ ורניי יל שער לוקו םָתְמעַל םיִנַּפּואַה לוק
 הָלֹוּגַה-לָא אֹובֲאָוי :הָקְזִח יֵלֲע הָוהְידדְַו יחור תֶמֲחַּב רמ ּךְלאָ
 בֵׁשֲאְו 'ַׁש םיִבְׁשְֹו הָּמַה רֶׁשֲאְוי רֶבָּכירַהְניילא םיִבָשִיַה ביִבָא לָּת
 ָֹכֹותְּב 'םיִמָשַמ םיִמָי תעְבַׁש םש

 :רָמאל יִלא הָוהְיְדרַבְד יהיו * = םיִמָי תַעְבש הָצְקִמ יהי
 תְרהְוהְו רד יִּפַמ ָתָעַמָשְו לֶאָרְׂשִי תיבָל ףיִּתַתְנ הָפִצ םָנְָרְּב
 ְּתְרַּבְד אָלְו ותְרַהְזַה אָלְו "תּומָּת תֹומ עֶׁשְרְל יֵרֲמֲאּבַ :יִּנָמִמ םָתֹוא
 תּומָי ונֹועב יִעָשְר אה ותיַחְל "הָעָשרֶה וכרדמ 'עַשְר 'ריהזהְל
 ועשרמ בשד אלו עַשְר ּתרַהְזַהדיִּכ הָּתַאְופ :שקבֲא ּךְדיִמ ֹומָדְו
 :ָתְלה ךֶשְפַנתֶא הָּתַאְו תּומָי ֹוָנֹעְּב יאּוָה הָעְׁשְרְהי ברד

 יִנָפְל לושְכִמ ִּתַתַנְו לוע הֶׂשְֲ יוקדטִמ קיר בשבי
 תקוע .תרפנת אָ תּומָי ּותאָטַחְּב ֹוּתְרַהְזַה אל כ תּומָי אּוה

 ל הָּתֲאְו רהְז כ הָיַחְ יח" אמחדול אּוהְ לקידצ אָמֲח

 5 תלה
 םָׁשָו הָעָּבַה"לָא אצ םּוק ילא רָמאָינ הָוהְידדִי םֶש יִלָע יִּתַני

cf 2,6 |6 669 | * 1 6 623 םֶהַמ  dlזל p8 = 6 הגה | ל 66 קּומַא | 0 *=  
 זז $ ודרחיו(?) | 12 id Vrs; sed I םּורָּב | 13 * 608 rai idov (שצמע ||

 * 6, ₪61 6.1 WY | 14 prb dl 6 658; 6%% peréwpoc = םֶרּומ )םרמ)? |
 15 516 6 לע |« I 0 mlt MSsאַשר2MSS 3, ft dl; K< בָשָאְו 6 הָּמַה רֶׁשֲא

Dnwh cf 3MSS AZOSY; 6% avacrpegduevosg || 16 * 5 ‘phi|יש | < 5 1  
 ל sic 48 (interv) | 5 >6, 1 6.58 היה | 18 * 6 תמות || ל ₪ 61 6 5 | 8

 'רל 6 6 66-- בּושֶל || 4 61 6 623 || == 16 6 אוהה עשרה | כ ** 16 6 עשרה
 אוהה (טיק , 46 וכרדמו) | 20 * 1 ותְקְדַצִמ | * 66 אל יִּכ | < קז 16 9 רֶכְזִת
 ול | %1 6 א ותקרצ, 0 ויָתקְרַצ | == >6 | 21 *1 6 עפ ָתרהוה | ל 6 603 |

5 ins 6 688 קיִּרצַה | >; ft 1 אּוהַה cf 19 | 22 dl 6 6. 
48* 
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 תֶא" עֿמְׁשֲאְו יֵלְגר"לַע יִנְדְמְעִתַו ייֵלֲא רָּבּד רשָאּכ* יחּור יב אָבֶּתו
 ינְּבלָא ךתוא ינא תלוש טֶדָאְְּב ילא רָמאיַי ם :יִלָא ירֵּבַּרַמ

 עְשפ םתובַאְו הָּמַה יֵבּדְרָמ רֶׁשֲא 'םיִדְרוְּמַה יםֶיוגלֶא* לֵאָרְִׂי
 חלוש יָנא בלדיקזחְו םיִנָּפ ישק םיֹנְּבַהײצ :הָּזַה םויַה םֶצָעְדדַע "יב
 -םִא יהָּמַהְופ :הָוהְי יינדַא רַמָא הָּכ םַהיִלַא ָתְרַמֲאְו יםהיִלַ ְּךְתֹוֲא
 :םֶכֹותְב 'הָיָה איִבְנ יִּכ ּועְרְיְו הָּמַה יִרָמ תיֵּב יִּכ ולחם ּועֲמְׁשִי

 יִכ יאיּת-לַא יםָהיִרְבִּדִמּ םֶהְמ איַת-לַא םֶדָפְרְב התאו" ם
 -לַא םֶהיְִבִּדִמ בשוי הָּתַא םיִּברְקעיילֶאְו "תא יםיִנולסְו םיִבָרָס
 יֵרְבְדתֶא ָּתְרּבְדְוז :הָּמַה יָרְמ תיּב יִּכ תָחַתְְלַא םֶהינְּפִמּו אָדיִּת
 הֶּתַא5ְ< סם  :הָּמַה ייֵרָמ יִּכ יּולָּדְחְיִדַאְו ִּעֲמְׁשִי-םִא םֶהיֵלֲא
 יֵרָּמַה תב ימית - רֶּבדְמ יֵנַא-רְׁשַאי תֶא עמש ו

 םינ הָבּותְ אה: יל ּהָתוא ׁשֶרָפיווס :רפְס"תלְנְמ ןָבדהָּגַהְ לא
 יִלֶא רַמאַּוי 8 :יײהָו הָגֲהְו 'םיניק יִהיֵלֲא :בּותְכְ רֹוִחֲאְו
 רב ְךֵלְו תאזה הָלְנַמַה-תֶא לוכָא ילוכָא אָצְמִּתְדִרֶשַא תַא* םֶדְאדּב

 :יתאְזַה הָלְִמַה תֶא ינֹלכֲאו יִפדתֶא יחַתְפֶאְני :לֶאְרְַי תיל
 תאזַה הֶלְנְּמַה תֶא יאַלַמְת ףיעמּו לכאת ָךְנֶטְּבי םָרֲאְִּב ילֶא רַמאיו
 ס :"קותְמל ׁשבְּכ יִפְּב יִהִּתַו *הַלְכָאְ ךילא ןתנ יִנֲא רָשַא
 :םָהיֵלֲא ירָבְדְב ָּתְרַּבִדְו לֵאָרְׂשִ תיְּבִלֲא אבל םֶדָאְְְּ יִלָא רָמאּצ
 תיִּב"לֶא "חלש הָּתַא ושל ידְבְכְוי הָפָש יִקָמַע םע -לֶא אל 5
 זאל רֶׁשֲא ושל י ָבְכְו הָפָש יקמע" םיּבַר םיִמַעְדלֶאו יא :ילֶאְרָשְי
 תיָבּול .: יל ו ּועַמְׁשִי הָמַה ךיתתלש םֶהיִלַא אלא םֵהיֵרְבְּד עַמְׁשְת
 -לָּכ יב יֵלֲא עָמְשל םיִבֹא םֶניִאיִּכ ךילא משל ובאי אֵל לאָרְׂשִ

3% 6 -- kal 6ש006\6צ ue kal 65 6צ ue 62 cf3,14 || 5-ל 61 6 6 | 6 

 |  | 935 4 6 6רכדמ ותא | 3 3 סזפ 1 6 6 תיִּב | ל 4 6 68 | < 6+וֶּב 6
4 55 <6%6, add | ל dlc 6 | 5 * dl 6 685 | ל 693 IAD! (ח:סמ0ש0וע) vel 

 דרָחֶּת  | 5 [ 6693 NON velּודָרֲחהְי | *16 645 הָּתַא | 6 * 1 6 6% םהינפמו

(2x0) | = 6 םיִלְלּוסְו םיררס? קזק )cf 3( םיִלוסְו םיִברוס | 4 6 ₪ ₪ 
  cf 5) | b lc 27MSS Eddאשא\ש || 5 16 6 ךותְבּו | ץ * 65 ּוּתַחִי 2 חד.

  * >6B; GRMSS cicזס |  cf2 || g = prb 16 6 AQ'מתיַּב | 8 = >66א 68
abrtlv vel év 00 הב) cf SE) 3 הָּב nֹוּכְתוּבו | * 1c 696 הָניְק | = ft 1 (cf 

  | 2 * 6יִנָּב  | 05 3, 1 ** 6 | bl 6 221188 630יִהֵנְו 6920 יוהו )5%
 | = 1 6 6 ANI 1? 6 Vrs'nb; Aל |  41 6 6 | 3 22, cf GYפו | ל

4 lc 6884 בדדתֶא' | 5 ** prb dlc 658 | ל-ל add et dl | 6 *1 6 6939 |אלו 
bb 61 6 3 | © prb 1 6 669 Dא. 



1-1 EZECHIEL 745 

 אוי שָאָהְְוִמּו שאָל ּהַנְנְו תויחה ןיִּב יתָכָלַהְתִמ "איה "םיִדּפַלַה
 "תויִחָה אָרָאָויפ :קזְּבַה הָאְרמְּכ בֹוׁשָו אֹוָגְר תויחָהְנ + : קרב
 יהָאְרַמ < :ּיִנָּפ תַעּבְרַאְל" תֹויַחַה לָגָא ץֶרָעְּב 'דָתֶא ןפוא' הָּגַהְ
 יםָהיִאְרַמּו ןֶּתְעַּבְראְל ידֲחֶא תּומְדּו שיִשרת ןיִעָּכ "םֶהיִשְעַמּו םיִנַפּוֶאְה
 ןהיעְבר תֵעֵּבְרַא-ילֲע יל :ןָפּואָה ךתְּב ןַפֹואֲה ָהיֶהְי רשאכ םָהיֵׂשֲעַמּו
 יםָהְל הָאְריְו םֶהְָל ּהַבְגו ןָהיּבִנְוז י* :"ןַתְכֶלְּב ובס אל וכלי יתְכְלּב
 םיִנַפוֲאָה וכלי תֹויַחַה תָכָכְבּוופ :ןָתְעַּבְרַאל ביִבְס םִיָגיֵ תֶאְלִמ םָּתּבַנְו
 רֶׁשֲא לע ס :םיִנַפֹוֲאָה ּואְׂשִנַי ץֶרֶאָה לעמ תויחה אֵׂשָנהְבּו םֶלַצֶא
 :אָשְנ "יִנַפּואָהְו :תכלל ַחּוְרֶה הָמָש" וכלי תבל ַחּוָרָה יםָׁש-הֶיְהִי
 ודמעו םֶדָמַעְבּ וכלי םֶתְָלְּב> :םיִנַפֹוֲאְּב הָּיַחַה חּוְר יִּ םֶתְּמִעַל
 הָיַחַה ַחּוָר יִּכ םֶתִָּעְל םיִנַפֹוֲאָה ואש ץֶרפִ לעמ םִאְׂשנַהְבו
 יאָרֹונַה חַרָקַה ןיִעְּכ 'עיקְר יהּיַחַה ייׁשאָר"לע תּומְדּו>> :םִיִּנַפֹוֲאְּב
 הָׁשֲא יורשי םֵהיֵפְנַּכ עיִקְרָה ּתַחַּתְו :יהָלְעָמְלַמ םֶהיַשאָרְ"לַע יּוטְ"
 יהנהל ג תּוּסַכַמ םיתש שיִאְלּו "הָּנַהְל תוסַכְמ םִיִתְש שיאל ּהָתֹחַאלֶא
 -לוקכי םיָּבַר םִיַמ לוקְּכ םַהיִפְנַּ לוקחת עָמְשֶאְו + :םֶהיֵתְיְוְּג תא

 ןָהיִפְגכ הָניִפרְת יְָמְְּב 'הָגְחִמ לכ הָלְמה לוק םָּתְכְלּב 'יַש
 הָניֵּפַרְּת םֶדְמַעְּב םשארזלע רַשַא ַעיִקְרָל לֵעַמ לוק"ייַהְיו

 תּוָמּד ריּפסוְבָא הֶאְרַמְּ םשאר-לע רַשַא ליקר יִלָעַמַמּו :"ןָהיפְנַ
 ו אָרָאְו>ד :הֶלְעִמְלמ לע םֶדֶא הָאְרַמַּכ תּוָּד אָסָּכַה תּוָמָּד לַעְו יאָּקְּכ
 העמל ויֵנְתָמ הֶאְרַמִמ בי ּהלְתיּב ׁשא-הָאְרַמכ לַמְׁשַ ןיעְּכ"

 הָאְרַמְּכ = :ביִבָס ל הנָנְוׁשַא-הָאְרמְּכ יִתיֵאר ֶטַמְּו ֹוינְתָמ הָאְרֿפִמּו
 אוה ביִבָס הָנֹנה הָאְרמ ןּכ םֶשָּגַה ווב ןָנעַב הָיָה רֵׁשֲא תָׁשָקַה
 עֶמְׁשֶאו יִנָפלע לָּפֶאְו הָאָרֲאָ הָנהְי"דֹובְּכ תּוָמָד הָאְרמ
 :ךתא רבדאנ ְּךיֵלְנַר"לַע דָמע םֶדְטְְֶּב יֵלֵא רַמאיני 2 ם :רֵּבַדְמ לוק

 13 516 6 פל | 5 46 6; K אוה || *1 6 6 תוכְלַהְתִמ | 6% ג 'בָכ |
 14 <6, add | 15 * dl c 6 cf 4 || ל-ל 1? 6 8 םיֶנָפּוא cf 16 | = 1 ןֵתעֵּבְרַאָל

 623A | 16° 1c mit MSS טמפ 'מג || * 41 6 6 | *1 תַמַא | 5 6 6 | ל *1
crrp;אל | 5 >5 || 18 =  dl 6 68 || * prb 1 6 nonn MSS £3Aלא 6 9.12 | ל  

MSS 63 |6 תסתמ  dlו ? םֶהָל תוּבְג הֵּנֲהְו אָרֲאְו | 20 * 1 לא || * 1 הָמֶש | <<  
nonn MSS Vrs25. 26 | ל 1 6  cf6 6 'פואה | <16 6 'גיו | 22 * 63 שאר  [% 

sedl?תּויַתַה | < 6 6 (8 קֶרָּכ | 5 ₪ 6 6 | ** >8 | 23 * 69 תויּוטָנ;  
add; dl 66 121155 6 8 | 24 2 >₪5 | ל-ל  dlתורבח? || * ₪ 6 6 | =  

 65 °1c| 6 עב\ | 25 0MSS || * prps> 6 6 הֵּנֲהְו | ל-* 41 | 26 *1 לעממ 6 6|
 5 6 + ויְלָע || < >6 dl | 27 ** ₪1 sol cf4 | *ל >6 41 | 6ק 2, ז 6 ךיִלא
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EZECHIEL. לאקזחי 

 הָלּוגַהְּותְב יָנֲאְו שרל הָשִמחּב יִעיֵבְרָב הָנש םיִשלָשַּב ויהי 1
 הָׁשֲמֲחַּב = = :םיִהלֲא תֹוָאְרמ הָאְרֶאְו םִימָׁשַה ּוחּתְפנ רֶבְּכְירַהְגלע
 -רַבָדיהְיָה הָיָה יןיִכיוְ למה תָּלְנְל תיִׁשיִמֲחַה הָגָשַה איה ׁשֶרָחַ
 ָהְּתַו רֵבָּכירַהְנילע םיִּדָשּכ ץֶרָאְּב ןקפה זוּן לאָקְזְחְיְדלֶא הָוהי
 ןֹופָצַהןמ הֶאְּב הָרְעְס חור ּהּגַהְואָרַאְוו  :הָוהְי-דִי 'םֵׁש 'וָלֲע
 לָמְשַחַה ןיִעְכ ּהָכֹוּתַמּו יביִבָס ול הנני תַחְקלְתָמ שָאְו 'לודָנ נע
 םֶדֶא תּוָמּד ןַהיִאְרִמ הָזְו תויח עָּבְרַא תּומְּד ּהָכּותַמּו5 שאה ותמי
 :יָהְל תחאל םִיפָנְּכ עּבְראְו תָחֶאְל םיִנָּפ הָעְּבְרַאְוéֿ :הַֿבַהל
 ןיִעָּכ םיִצָצְנְו ילָגָפ לג ףֵכָכי ם םהילגַר * ףָכָו יהָרְׁשִ ילו יבָהיִלְגַרוק
 םהיִעבְר תעֵּבְרַא לע םָהיִפְנִּכ תַחַּתִמ םֶדֶא ידי לק תֶׁשֲחְג

 םהיְִנַּכ ָּתוחַאלֶא הָׁשֲא תָרְבִ :םָתְעַּבְראְל ימָהיִפְכְו םֶהיְִפּ
 יִנָּפ םָהיִנָּפ תּומְדּו :ּוכלי ויִנָּפ רָבע-לֶא ׁשיִא ןְּתְכָלְב ּוּבַפזאְל
 ןְתעַּבְרַאל לואָמשהְמ רוָׁש-יִנְפּו םתְּבְרַאְלְןימיה-לֶא הי הָיְרַא יִנָפּו יְֹדֲא
 יׁשיִאָל יהְלֲעַמְלִמ תודְרֶּפ םֶהיֵפְנַכְו יםָהיֵנְפּויי :ןתעֶּבְרְל ירש גינו
 -לֶא ׁשיֶאְוי : יהָנֲהיֵתוג תֶא תֹוּטַכְמ םיִתְשּו שיא תוָרְבוְח םיִּתְש
 בפי יאל וכלי תבל ַחּוְרֶה הָמָשדהְיִהְי רֶׁשֲא לֶא וכלי ויָנָּפ רָבֲע
 הֶאְרַמַּכ תורַעְּב שָאדיִלָחְגּכ יםָהיִארמ תויַחֶה יתּומְדּו :"ןָתְכְלְּב

Cp r, 3 ** 30! הָיָה 6 יהיו | ל 1255 68 יִלָע | < >6, כז dl | 4 1 6 
 | < ןהילע;  | = rsp 6 6 ante WN] | %% dl | 5 6עו | ל :ם5 6 6 הָּב 6
 1ןה ( > MSSםה  7 5 hic et in vs sqq prתַחֶאְל 65

sed cf 11 |רֹוחֲאְל  excזמ p7 םֶדָקְמ | ל  prb ins6 1 96 ג - .-  
 זז * >6% קצקs הָמיִנָפַל | ל ins 6 6 ןתעבראל | <>8 | 1 ּהָתֹחֲא-לָא הָשֶא

dle 63 | 13 1 >הלעמלמ < 6 | 12 *16 63 אלו |?  cf g || * prps+63( ( 
 663 ףךותְבּו || * 1 6 6 הארמ.
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 דבר ןןְדַאָרּּוְבְנ הָלְנָה רצאָרְדכּוְבנל םיִרְׂשֲעְו שְלָש תַנׁשִּבפ :םִיָנְׁשּו
 תעְּברַא ׁשֹפֹנ"לְּכ הָׁשַמֲחו םיעְּבְרַא תֹוִאַמ עב שָפָנ םילּוהְי םיִחְבַט
 תּולנל הֶנָש עַבָשְו םיִׁשלְׁשִב ל יהי סם  :תוִאַמ שַשְו םיִפְלַא

 אָשָנ ׁשֶדחל יהָׁשמֲחו םיִרׂשעְּב שדה ָשָע םִנְִּבהּהְידלְמ כו
 יהָנּוהְיךרָלַמ ןיִכיוהְי שאר"תֶא 'ותָכְלַמ תָגְשְּב לָבּב ךָלָמ ַּדֹרָמ לִי
 לַעֿמִמ ואְסְּכתֶא ןתיו תובט ֹותֲא רּבדיַו* :איִלְּכַה תיִּבַמ ֹותֹא אציו
 לַכֲאְו וָאָלְכ יֵדָנִּב תֶא הָנְׁשְופ :לָבָבְּב ּוִּתֲא רֶׁשֲא 'םיָכָלַּמ יאַּפַכָל
 ל הָנְּתנ דיִמָּת תחְרֶא ותָחְרַאְוי :ויח ימי" דיִמָּת ונפל םָתָ
 :'וייַח ימי לכ יּותֹומ םוידדעי ומויָּב םוירַבְּד לָבָבְְךלמ תֶאַמ

 בז * 28 25,27 הָעְבְׁשְו 6 הָעְבְרַאְו | ל 1 6 2ת וכְלָמ | < 6% +-ּוהַחְלַגִיַו | 1
Q 2155 ₪ 2R 86 2% ֹואָלָּכִי (א איִלְּבַה 0 אּולְּבַה) | 32 * >6%% | ל ₪  

<>3MSS et 2םיִכְלְּמַה | 33 0 וייַח | 34 ** 6 דימת ול הנתנ החראהו | ל-ל  
 25,30 | ב <6.

maemo me samosas 



 742 הימרי 29—52,18

 -תֶאְו יתָקְרְזִמַה-תֶאְו יתֹורמזְמַה-תָאְו יםיִעְּיַהְדתֶאְו תורְסַהתֶאְויפ
 -תֶאְונפ :ּוחָקְל םֶהְב ּוִתְרְׁשִיײרַׁשַא תֶׁשֲתְנַה יִלָּכדלָּב תֶאְו תופפה
 תֹונמַהזתֶאְו תִֹריִסַה-תֶאְו :תּוקְְזמה-תֶאְ יִתֹוָּחַּמַה-תֶאְו ימיִּפסה
 הקל ףָתַּכ ףַּירְׁשֲאו בָהָז בֶהָז רשא 'תויּקנְמַה-תֶאְו תּּפּכַהדתֶאְו
 רָשָעםיִנָש רֶקְּבַהְוי יּדָחֶאה םִיַה םִינש ו םיִדּוּמעֶה* :םיִחְּבַמ-בר
 הוהְי תי הָמלש מַה הֶׂשְע רֶׁשֲא 'תונכִמַה יתַחַּת-רִׁשַא תַשחנ
 הָנֹמְׁשֹי יםיִדּומַעָהְוי : הלאה םלְַּהלָכי םָּתְׁשֲחנַל לְקְשמ הָיָהדאְל
 ּוגָּבְסִי הָמא הָרָשָעִ םיִּתָש חו דַחֶאְה דָּמַעָה יהמוק הָּמַא יהָרׂשע
 תַרַתַּה תמּוקְו תֶשחְנ ייִלָע תֶרַתְכְוי :יִבּובְ תֹוְעְּבִצֶא עברַא וָיְבַעְ
 לָּכַה ביִבָס תֶרָתוּכַהד לע םינומרְו הָכָבְׂשּו תומָא 'שָמָח יתֲחַאָה

 םיִעָשִּת םיִנמְרָ יָה :"םיָנֹומְרו יִבָשַה דּומַעל הָלאַכְו תֶשָחְנ
 תקינ* = = ּוביִבְס הָבְבְׂשַה-לע 'הָאַמ םִיגמרֶהילָּכ יהָחּור הָששו
 הָגְׁשִפַה ןהּפ יהָינִפִצ-תֶאְו שארָה ןָהֹּ יהיָרְׂש-תֶא םימְּבטזבר
 -רֶשַא דָחֶא סירס הקל ריִעָהְמּוי5 :ףַּפַה יִרָמָש תׁשלְׁש-תֶאְ
 -ינָּפ .יאומ 'םיִשָנא הָעְבְשְו .הַמֲתְלַמַה רׁשנַא-לע ו ריָמפ יהָיָה
 םע-תֶא יאֵּבְצַּמַה אָבעַה רש ירפס תֶאְו ריִעָב ּוָאְצְמְנ רֶׁשֲא למה
 חקר :ריִעָה ךוְתְּב םיִאְצַמַּנַה ץֶרּאְה םעַמ שיא םיִשָשְו ץֶרָאָה
 :הָתְלְבְר לבב ְךֶלַמ-לֲא םֶתֹוא ְּךֶליַו םיִחָּבט-בַר ןְדֲאְרּוּוְבְנ םֶתוא
 הָרּוהְ לנוי תמח ץֶראּב הָלְבְּ ימת לָבָּב ּךְלַמ םָתֹוא יהָּבִיַוז
 רַאאָרְדַכּוְבְנ הָלְגָה רֶׁשֲא םֶעֶה הז :ותָמְדַא . לעמ
 תֶנְׁשבי - :השלשו םיָרְׂשָעְו םיִפְלַא תֶׁשְלׁש םיִדּוהְי יעַבְׁשתַנְׁשְּב
 םיִׁשלְׁש תֹוִאַמ הָנּומְׁש שָפְנ םֶָשּויִמ ירַצאָרדְכוְבְנל הָרָשָע הָנמש

da > 2R 25,15 |18 .תורמזמה? | < >6 |  rd Saito cf00000 | ? 6  
'n;cf17° | 9% <6; aut dlאת 'ַאָה | °° > 28 25,16 | 5 6 םיַה  ,' Q20°  

Qדלָּכ תָשחנל | 21 > 28 25,17 | ל 6 35 = 20 315 | 16  aut 1 6 2R 
 תַמֹוק ,cf 28 | 4 <2R 6 ביבס קז בובנ | 22 * 6 םהילע | ל > 28 | < 2%

ro260  (ינשה exc postהנמש ) 2 25,17 הכבשה"לע; 6 6Rשלש 1 48 | 4  
 rye Toig OWdeka חו |א6סוט cf 23 66 21 || 23 *<8; 6 ev (vel to 6ש)

)cf IR 7,17;החור סזשנת 6 תחא הרשרש[ב]?  ? cf IR 7,20, vel861 דָחֶא רוט  
cf? 20 6:30 "לכו | =  praem nl;21 טוח) | * 6  et supra201 3,16  

 1R ל,2ס(םיתאמ); !ve קז לע האמ 1? לּומָמ | 4 6 || ל >6 | 25 **>6 | ל 6 סירס |
 ° 1c 2R 25,19 אוה | %% 6 'א דיִקּפ | * 2R הָשָמָחְו | *65םַש יִשְנַא | + 5 ּורָאְשנ |
 * e 2R$ רֶפַּפַה | ‘>6; 5 רש | , 6 רָפפַה | 27 * 2 2521 ףיו | ל >6 | <<>6|

 28--30 >6 ₪ 27 | 28 * 8+ ּותּוכְלַמְל || 29 nonn MSS 3732 + ל(. |
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 ְךֶלֲמְּב ּוהָיְקְדִצ דָרָמיַו וינָּפ לעַמ םתּוא וכיִלָשָה-דַע 'הָדּוהיְו םֶלשּוריִּב
 שֶרחל רושָעַּב יִריִׂשֲעָה שח וכְלְמל תיִעָשְתַה הֶנָשַב לה לָבְּ
 היִלָע ונח םֶָשּורידלַע וליַח- לָכְו יאּוָה לבבל רַצאָרְדַכּובְנ אב

 הָנׁש הָרָע יִּתְׁשִע רע רוָצְמּב ריֶעָה אָבָּתופ :ביִבָס קי הל בי
 ריִעּב בָעְרָה קזחָיו שרחל הָעְׁשִתְּב יעיִבְרֶה שֶרָחּב :ּוהְיקְדִצ למל
 הָמֲחְלַּמַה יִשְנַאלֶכְו יריִעֶה עָקּבִתַז ץְרֲאָה םעֶל םֶחָל הָיָהאְלְו
 ןגז לע שא םיָתֹמִחַהְיִּב רעש רג הליל יריֵהמ ּואציַ רחבי
 -ליַח ּופְּרְרִיַנ* :הָבָרעֶה ְּךְרָ ובלי ביִבָס ריִעָה-לע םיְִׂשְַו ְךְלֵמַה
 וחד לכו וחְרִי יֵתַבְרעֶב יוהיקְרִצ-תֶאי וגישיו מַה יֵרֲחַא םיּדׂשַּכ
 הָתָלְבְר לבב למלא ותא ולעיו ךַלָמַהתֶא ּושָּפְתִיִרפ :וילעמ וצְפָנ
 יִנְּבדתֶא לבְּלַמ טָחְׁשיו וס :יםיִטָּפְׁשִמ וָּתִא רדיו יתמח ץֶרֲאַּבי
 -תֶאְויי :הָתָלְבַרְּב טָחָש הָדּוהְי יִרָשלֶּבתֶא םגְו .ריניעל ּוהּיְקְדִצ
 הָלָבְּ ילבב-למי ּוהָאְבִיַו םִיתְשַחְנב ּוהָרָסַאַײו ךוע ּוהָיִקְדַצ יניע
 יִשיִמְחַה שֶדָתַבּוי :ותומ םווידדע תְקּפַהְ'תיִבב ּוהָנָּתַ
 רַצאָרְדַכּובְנ ךלמל הָנָׁש הרְׂשְע-עְׁשְּת תַנָש איה* שֶדֹחַל ירושְעְּב
 :'םלָשּוריְב לָבָּבּדְלִמ י נפל ידמָע םיִחָּבַט"בַר ןְרַאָרּזּוְבְנ אָּב ילָבּב"למ

 -תֶאְז םֶלְָּ לכ תלמה תִיּביתֶאְ הָנהְיתִיִבתַא תרי
 'ביִבְס םָלָשּורְו תֶמּוחדילּכ-תֶאְנ < ׁשֲאְּב יףְרֶש לודְנַה תיֵּבלָּכ
 יםָעָה תולדְמּויי* :םיִחְּבַטדברדתֶא רֶׁשֲא םיִּרָשּכ ליִחִדילָּכ ּוצְתַנ

 למלא ּולְּפָנ רֶׁשֲא םיִלְפְנַה-תֶאְו ריִעְּב םיִרָאׁשִנַהוםֲעָה רֶתְיתֶאְ
 יתולּדַמּוי*י :'םיִחְבַטדבַר ןָדאְרוְכְנ הָלְגָה ןוְמְָאָה רֶתָי תֶאְו לָּבְּב
 -תֶאְניז :'םיִבְְלּו םיִמָרְכלֹ" םיִחְּבַטדבר ןֲָאָרְּּבְנ ריֵאְׁשַה ץֶרָאָה
 תַשָחָנַה םי"תֶאְו יתֹונכְמַה-תֶאְו הָהְידיִתיִבְל רֶׁשֲא תָשחָּנַה ידומע
 :הֶלָבָּב 'סֶּתְשָחְנלָכתֶא ּואְשו םיִּדְשּכ ּורְּבַש הָוהְיתיִבְּב רשא
 3 516 39MSS 2R 24,20 86 ‘nai | 4 cf 39,1; 2R 25,1 | * 6 יִעיִשְּתַה |

id 39,1 | 6 °° <6 2R 25,3, 5 mense guinto | 7 * ins 6 2R 25.4 67ל 6  

 661 39,4) ףָלֶמַה אַצִיַו | לל >6 2R 25.4; ומ 4 | וחְרְביַו | 8 == 6 2R ותא |" 6
2R bw | ro frtlc 8 etל 65  | avrod | g °° <6 2Rרֶבַעְּב | 6 ח0156  

*2Rתיִבְב 0 תיִב |  prb dl cf 30,6; 2% 25,7 || * 16 K(68)39,6 ירח || דצ =  
 25,8 הָעְבָשְּב | ** >6 || < 6 28 דָבֲע (ס 'ִּפְל); 285 דַמֹע | 4 ₪ 1 6 28 'שורי|
 13 = fit dl; 2R לודָג | 14 * לכ < 308; 28 25,10 || ל < 398 || 5 >6 | 15 >6|

cf 30,10 |399 +ל ב | 16  | cf 39,9; 2R2 |« 1 לע R 25,11 (add)5-5 39.9;  
nnתס cf 39,10 || 77 *1 c6 2 25,12 תלדמּו (6 םֶעָה רֶתָידתֶאְו | ל >6 || 5-5 ?;  [% 

 MSS Vrs תיִבְּב | ל קזק תווריִּכַה | < 6+ ואיביַו -
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 ּהָל םיִרְרְׂש ּואְבִי יּתִאַמ "הנע םוָרְמ רַעַבְת ייֵכְו 'םִיִמָשַה לְבְב
 -יבפ :םיִׂשַּכ יץראמ לו רֶבֵׁשְו ילָבּבִמ הקעַז לוק :הָוהְיָאְנ
 יםִיַמָּכ םָהיֵלְ ּוַמָהוי לוג לק הָנָמִמ דּבִאְ לֵבְּביתֶא הָוהְי דרש
 כנו לדרוש לָבְּב-לֲ יִהיִלָע אָב ps6 :םלוק ןוִאְׁש ןּתְ םיִּבַר
 :םָלְׁשִי םלש הוהְי תיל לֶא יּכ 'םָתְותָשק 'הָתִּתִח ָהיִרובְ
 נשי הירו היִנְנְסּו יַהיְתוחפ ָהיָמָכֲחנ ָהיִרָׂש יִּתְרַכְׁשִהופזי
 -הַכ5* ם :ומָש תֹואָבַצ הָוהְי מַה צוק אלו םָלֹוע-תַנְׁש
 היִרָעָשּג רַעְרעֶתַּת רעְרע הָבְחְרֶה לַבָּב 'תומח יתֹואָבְצ הָוהְי רֿמָא

 ם :ּופעְיְו שאי םיָמֲאלּו קיֶרייֵדְב םיָמע וע ותצו שאב םיִהֹבָנַה
 ב הּירְגְוַב הָיָרְשִיתֶא איִבְּנַה ּוהָיְמְרַו ו יהָנצרַׁשֲא רָבְּרַה

 *תיִעָבְרַה 'תנְׁשּב לבָּב הָדּוהְיְָלַמ ּוהָיקְדִצ"יתֶא ּותְכְלְּב הָיְסְחַמ
 -רֶׁשַא הָעְרָהילָּכ תַא ּוהיְמְרי בּתְביופ :יהָחּונְמירׂש הָיְרשּו וכלמל
 םיִבָתָּכַה "הלאה םיִרבְַּה-לְּכ תֶא ידָחֶא ירפס- לא לֵבְּבילָא אֹוָבְּת
 תארו יתיר לבב אָ הָיָרְׂש- לא ּוהיַמְר רָמֲאוֿ לָבְּבילא
 םוקָמַההילֶא תְרַבַד הָּתַא הָוהְי ָתְרַמָאְו" :הָלֲאָה םיִרָבְּרַה ל תא
 יתוממָשייִּכ הָמַהְּב"דַעְו םֶדֶאמְ בשווי וּב-תויֲה תבל ותיִרְכַהְל ה הָּזַה
 ליל רַשְקִּת הָּנַה רֶפָּפַהְתֶא אְרָקל ָּתְלְַּכ הָיָהְוי :הָיַהְּת םלוע

 -אָלְו לבב עת הָכָכ תְרמֲאו* תָרּפ ְּךוָ"לֶא ותְכלשהְו ןֶָא
 יִרְבִּד הָּנָהיֲע ּופעְְ ָהיֶכְע איבמ יֵכֹנֲא רש יהָעְרַה ןנְמ םּוקָת
 ספ  והָיְמְר

 הָנָׁש הָרְׂשְע תַחַאְו וכָלְמְב ּוהָיִקְִצ הָנָׁש תַחַאְו םיִרְשֲעֶּבי 2
 עָרֶה שעיו* :הָנָבַלַמ ּוהָיְמרוזתַּב לַטֹימֲח ומא םֵׁשְו םֶלָשּוְיִּב ּךְלֶמ
 ּהָתְיָה הוהְי ףָאדלַעו"כ :"םֶקְיוהִי "הָשֶעירָשַא לָבָּ הָוהְי יָניִעְּב

 53 ל =tl | > cf || %% 3'ע םֹורָמַּב םיִשִּמ | 54 * 6'בְב | 654 'אָּב
 55 ** 6 םִיַמָּכ הָמה, קזל םהילג 41 | 5641 68 | * 6 דש | < 1? הָּפַח | 1
 6 624 Dap | 57 39 | * >6 | ל-ל >6 | 58 cf 11ג5 213 | * >6 | 1 6
 nonn MSS 60 nN || < >60*6 || 4 6° אלו 5* = 48 || < 16 630 Hab ופעוי |
 59 * 6+הוהי || 6 6ח6א דע || ° prblc 6 nD || % Q nonn MSS הָנָשַּב |
 = 3 זז | 166 תֹחָנְמ 5 הָנֲחַמ | 60 *1 לע (6) | * 1 קזמ 6 6 רפסַב | < קזל
 dl 6 65 || 61 3 ca 30MSS ָךַאְבְּב 5+ ךותְב | ל prb dl (in 5 post 'רק)) | 62 *]
 לע (6) | * 6'בְלּו | "16 65 תַמָמַׁש | 63 6 ּתרַשְקְו | 64 = 6A זש %ס 50 |

vs 2. 4 <6 sed23,31, 1 6 260 לָטיִמַח |  cf 2R52, ז 0 לַמּומַח  Cp55 >6 |  
 cf 2R 24,195 | 2 °° 0 רֶׁשֲאַּ סז 'א לפ | * Or םיקיוהי | 3 < קrקפ 6

 2R 24,3 ךַא.



3-3 JEREMIA 739 

 ְךָתְמְקִנ"תֶא יִּתמְקנו ּךֶביִרתֶא בֶריֵנְנַה הָוהְי רַמֲא הָּכ ל
 וםיִלֶָל"ולָבְּב ּהָתְיֲהְוי :ּהָרוקְמתֶא יִּתְׁשַבוְהְו ּהָמי-תֶא יִּתְבַרֲחַהְו
 יּונָאְׁשִו םיִרְפְּבּכ יוהַחַי* :בשוי ןיִאָמ 'הָקְתְשּו הָמש יםיִנַּתועַמ
 םיִּתְרַכָשַהְו םֵהיֵתְׁשַמ-תֶא תישא יבֲמְחְּבּפ :תוירא ייָרֹונּכ ּגְרַעָנ
 יםָדיִרֹואּפ :הָוהְי םָאְנ ּוציִקְ אלו םלוע"תַנְׁ ּנְׁשְוְו רועי ןעמל

 :םיָּותע"םע יםיִליִאְּכ חוב םיִרָכּ
 ץֶרָאָהלָּכ תֶלַהְּת 'שָפְתַתו "ךשש הָדָכְלַנ יא"

 :םִוגְּב לָבְּב הָּמַשְל הָתְיַה יא
 :הָתָמְכִנ וילג ןומהּב םִיַה לָבְּבדלַע הָלָעי
 הָבְרעו היִצ ץֶרֶא המשל ָהיִרָע ויהי
 יִּתְדקְפּוצ :םֶדָאְִּב ןַהָּב רבעידאלו שימי ּףַהְּב .בשידאל * ץֶרָא
 םיוג דוָע ויָלֵא ּוָרֲהְנִיהאָלְו ויַּפַמ ֹועלְּבזתֶא יִתאַצְְ לבב לֿפ-לעי
 : יהלפְ לבְּ .תמּוח"סג'

 :הָוהְי-ףַא ןורחמ וׁשפנתֶא שיִא ּוטְלַמּו יִמַע ּהָבּוּתִמ ּואצופ
 הנָשב* יאָבּו ץֶרֶאְּב תעַמְׁשַּנַה הָעּומָשַּב ּואְרִיִתְ םכְבַבְ ריפוי
 :לשמ- לַע לשמו ץֶרָאְּב סַמָחְו יהָעּומְׁשַה נְׁשּב יוירֲחֲאְו יהָעּומְׁשַה

 ות הָצראלְָו לבב ייל תקפו םיִאּב םיִמי הּגַה כָל
 רשא לֵכְו ץֶרֲאָו םיִמָש לֶבָּב"לע נגרו :ּהָכֹותְב ֶלֶּפַי ָהיֶלָלֲח"לְכְו
 פנל לבבי :הָוהְידַאְנ יםיִדְדושַה הל"יאוב פס יִּכ םֶהְּב

 -לַע לעת Don הָוהְיתֶא .ץוחרמ ורכז למק וכלה
 ואָּב יב ניִנּפ הַמלְ הָתְסַּכ יֹהַפְרַח ּונְעְמְׁשִיִּכ ּונָשּבי :םָכְבבְל
 -םָאנ' ים םיִמָיהַנַה ןבל פ :הֶוהְי תי ישקמזלע םיִרָז
 הָלעֶת-יב :לְלֲח כנא ּהַצְרַא"לֶבְבּו הייס לע יֵּתְדִקְפּו 'הוהְי

 9 <6 | 38 * <56*% | * <6 || > 6 inp] | ° nonn,ז0 | ** >6 | ל 6 37
MSs יִרְגנָּכ | 39 * 6 1 6 5 הָמָחַּב | ל 1c 9 פל | 40 5 SA imper | 

 ||[ <8 | 43 cf 50,40 | *>6ל ||  (Atbasch)לבב  | qr cf 50,23 | *<6 al, 6ל 63'ִכּו

5 dl 6 65 | © 6&0 A, prb sic 1 | 5 dl 6 8MSS et 5o,qo || * 68% et 0 
 ּהָּב | 6 לבּב-לע' | לל >6 | 45--48 >6 | 46 * 05% ןּפ | ל ק:פ 1 הָאָבּו|

  | 8 Orהָעּומְׁש איִהַה 'שב | 31? ָהיֶרֲחַאְ הֶנָשַה יֵרֲחַאְו | < 8 תֶרָחַא 'מש 8 <<
 |  6153ואבי 6553 | "1 8 דש  | 48 1c 54155 Vrsלשמ (ס2%55 -לֶא) 3'מ םקו

 | 'ָבְּב | < 0 ולפי | 50 **1 + וכל ּהָּבְרִחִמ | ל 1 6 68 לַאְו 6 ?| 6> ** 49
 ||\*6 <6*51ונַתְּפרַח | * >6 | 6 ּוניִשְְּקַמלֶא | 6 ? תיִּבלֶא ] 52 *>65% | לל

 . | 53 5 6 6 24יִּתְמְקַנְו | % 696 ּולְּפַי 6 5



 08 הימרי 5

 ב יִּתְמְשַהְו םיזנ ּףְּב יּתְצַּפִנְו הָמְחְלַמ יִלָכ יל הָּתַאץפמי
 :ובְכְרְו בֶכָר דב יִּתְצַפִנְו ובְכְרְו סוס ףְב יִתְצַפנְוי .:תוכָלְמַמ
 רּוָחָּב + ₪ יֶתְצַפַנְ ורע 5 כי ית יהָשַאְו שיִא ְךְב יתְצַפָבְו

 לכ תֶא יש יבשווו לכל לָבְבְ תמש ננס יתוחַּפ 3 כב
 ס  :הָוהְי םָאְנ םביניעל ןויצְב ושַעְרָשַא םָתָעְר

 ץֶרָאָה"לּכ"תֶא תיִחְׁשַּמַה *הָוהיָאְ יִתיִחָשַמַה רָה לא ינָגָה5
 :הָפְרְש ירַהְלְךיִּתתְנּו םיִעְָּפַהְוִמ ליִתלנלַגְו ךילע יִלָיתֶא יִתיֵטְנְו
 יתֹוְדְסֹומְל ןָבָאְו הָּנִפְל ןֵבֲא ֶמִמ וחקודאלו5
 ּועְקִּת ץֶרֲאְּב סנּואָשיל :הָוהְידַאְנ הָיָהִּת םֶלוע "תוָמְמָשדיִּכ
 ייָּנִמ טַרְרַא תוכְלְמִמ ָהיִלָע עיִמְׁשַה םיזג יל ּושּדְק םיוּגַּב רפוש

 הע ושקיי :ירָמְס קלי סּוס"ּולעה ספט ָהיֶָע ירק כא
 ץֶרָאלְּכ תֶַאְו  יהְיְנְנְסלְּכתֶאְו *ָהיַתוחְפתֶא יֵלְמ ייִכְלַמתֶא םיוג
 יתובְׁשְחַמ לָבּב-לַע יהָמק יִּכ לֶחְתַץֶרֲאָה ישַעְרַתְופ :יוּתְלשִמַמ
 לבב יִרּוּבִ גלדָחפ :בשיי ןיִאָמ הָמַשְל לבב ץֶרָא"תֶא םושְל הוהְי
 ָהיִתֹנַּכְׁשִמ ּותיַצַה םיִׁשְנְל יָה םֶתְרּוְבְ הָתְׁשִנ תֹודָצִמּב ּובָשי םחְלַהל
 ליִנהְל דיִּגַמ תאָרקל דיִגַמּו ץּורי ץְֶזתארקל ץֶרּיי :ָהיַחיִרְב רְבשנ
 -תֶאְו ׂשֿפְתְ יתֹוְרְּבעַמַהְוצ :הֵצָּקִמ וריִע הֶרּכַלְנִיַּ לֿבּב ּךְלַמָל

 רֿמָא הכ כ ם :לֲהְבִנ הָמְְלמה ישנו שאב פר יםיִמנֲאָ
 טַעְמ דֹוע ּהָכיִרְדַה תע ןֶרּכ לֶבָּביתּב ילֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תֹואָבְצי הָנהְי
 לבְּב למ רצאָרְדַכּובְנ יוָנַמָמַה וָנְלְכַא הל ריִצָּקַהיתע הָאָבּו
 :וְנֶחיִדַה יינדעמ ושָרְב אַל ןיִנּתַּכ נעלב לקיר יִלָּ נגיעה

 ןויצ יתבָשי רמאת לבבל =ירֲאׁשּו יסְמֲח5
 ס :םלָשּורִ רמאת םיִנָשכ יִבָשְילֶא י יִמָדְו

 20 ! יִלָּכ | 22 6 ומ fine vs || ל >6 || 23° 6% הָחָּפ | | 5 GPAs ננס |
 25 ° ,prb add vel crrp 6 תֶחָשֶּמַה | לל >6 | *6רהכ, frt 1 sol הָּפַרְׂשִּכ |

prb nnn cf 6s | 27 5 6 rip’ éuod ||הֶדְסּומְל | ל ]  vel26° 5 דָסּומְל lc 

 b 6 6ג0010666 | 5 6+ ַהיִלע | 5 >5, 6 ןומָה? | 28 1 < 68 ְךֶלָמ | < 8
 ויתוחפ | < 1 63 וינגס | < >693 | 26 הֶשַעַר | ל 09* ּומָק | "*" 5

cfתָבָשַחַמ 6 65 | 30 1 5+ 6 680 ּותַצַנ | בז 5 ָהָצְקִמ | 32 * 5 ָהיִתֹרְּבעַמּו  
 6 |? 3 ָהיּמנַא | 6 ּוכְלָהי | 33 ** >6 | ל 6 למ יִּתָּב | < 1c 636 (] אָבּ) |
 34 9516 0 MSS Vrs יִנָמָמַה יִנְלְכַא, 6 ? יִנְקְלָח א | 100 66 'וגו יִנניִצַה

Sfיִנֲעלּב |  GF 4! A karéAaBév ue 066106 (1? dredoc) 8 | > 16 0 cet 

 1 ינדעמ | = ס יֵנָחיֵדָה; קל 1 'ּדַה | 35 = 1 ₪ יִדָשְו (< 20,8); קזקצ יִרָבַׁשְו |
 b dl? | * 1 6 nonn MSS 6 לע.



§1,6—19 JEREMIA 737 

 ימרתלַא ושָפַ שיא מ .. תמו : :לארלי שודְקמ
 :ּהָל םלָשָמ אּוה למ יהוה איה יהָמָמְנ תַע יִּכ ּהָנֹועַּב

 ץֶרָאָהלְּ תֶרָּבשְמ הָוהידדיַּב לֶבָּב בָהָזסוְּכז
 :םיזג ּולְלְהֶתִ ןֶבְדלע םיונ ּותָש ּהָניִיִמ

 ָהיִָע ליי רבת לבב הָלפָ םָאְּפ
 הָתְָּרנ אָלְו לֶבְּבתַא יּנאַּפְר :אפְרִת ילּוא = ּהָבּואְכַמְל יֵרָצ ומ

 -דע אָשְנְו הָמָּפְׁשִמ םִיְׁשַה-לֶא עְניּכ וצְרַאְל שיא ךֶלְְ יָהּובְזִ
 הָשְעַמתֶא ןויִצָב הָרְפסְנּ ּואָּב ּוניִתְקְדְִדתֶא הָוהְי איצה יי :םיִקָחׁש
 הּוהְי ריִעַה 'םיִטֶלָשַה ּוָאְלִמ םיִצַחַה יּורְבָהיי  ּוניִהלֶא הָיהְי
 הָוהְי תַמְקנִיִכ ּהָתיִחְׁשַהְל וָתָמִזִמ לֶבְּב"לעיִּכ יִדָמ 'יכָלִמ םורזתָא
 רֶמְׁשמַה ּוקיֹוֲחַה סגואָׂש לָבְּב תמוחהלֶָאי> :ֹולָכיַה תַמָקַנ איה

 "רֶׁשֲא תֶא הָשָעְדִּג הָוהְי םָמְז"םּנ יִּכ םיָבְרָאָה ּוניָכָה םיִרְמְש ּומיִקָה
 אָּב יתָרָצֹוא תָבַר םיָּבַר םִיָמ"-לֲע יִתְנַכׂשי :לָבָב בשל רד
 "ָךיַתאלַמְ יּכ" וׁשתנְּב 'תֹוֲאָבְצ הָוהְי עבְׁשִנייי :יָדעָצִּב תא ךצק
 ס  ודָדיַה ךיִלָע ּונָעְו ק קליכ ז םֶדָא

 :םִיָמְׁש הָטָנ "וָתְנּוְבְתַבּו ֹוָתָמְכָחְב לֵבּת ןיכמ וחכְּ זר יהׂשעוי
 לץֶראְדהַצְקִמ םיִאְׂשְנ לֲעיו םִַמָׁשִּב םיַמ ןומָה יותֶת לקליפ

 :יָתֹרְצֶאַמ יִחּוְר אצויו הָשָע רֶמָּפִל םיַָרְּ
 ילֲחַּפִמ ףֶרֹצ"לָּכ שיבה תַעַּדִמ םֶדֶאלָּכ רעֶבְניז

 םיִעְּתְעַּת הָׂשעֹמ הָּמַה לָבֲהי םָּב חּוְרְ"יאלְו יּוכְסִנ רֵקׁש יִּ
 :ּודבאי םֶתְְקְּפ תעְּב

 יאוה לֹּכַה רָצוידיִּכ בוקע קלח הָלַאָכ-אָלּופ

 ס מש תֹואָכצ הָנהְי ֹותְלֲחנ 'ִטְבָשְו
 5 * 1c 636 םֶהיֶהְלָאַמ | * 6*ג הוהי | 6 * 6 ומְרּתל | * 63 ּהָמְקִנ | * 3
 "ַמ | dlc 659 | 8 ft dl | g = 55 וניִפר | * 0 ָהָבְזְעַנ | זס 6A ֹותָקְדַצ
 36 ּונָתְקְְצ | זז * 6 ּוניִכָה | ל 60 ד66 papérpa> | 5 ft 1 6 68 ָךְלַמ | 6
 ֹותָמֲח | 12 16 6 לע | ב * א יִּתְנַכש 0 ּתְנכש | * 6 ָהיֶתרְצא ברזלעו |
 => cזזק; 8 ְּךַתעָר תק תע | 14 * 6--יּכ | ל >6 | 5 6 וערב | dd ft 1 Dָא

praem NIN) cfַא יִּכ | 15-19 = 10,12--16 || 15 * #5 ' - elcְךֵאְלַמַא אל, צ 
 10,122 || 6 'בתָּב || 16 55 6 6 ששמע tOero $ gut dedit voce | ל 16 6

cf 10,14 | 810,13 | 17 * 66 ויִלְסֶּפִמ  gic, cf10,140 ץראה ] < 6  et 
 ּוכְסַנ 6% ךסָנ 6( 10,14 | < 68 אל || 18 693 ישעמ 610 ,15 || 19 * 5)9*6% +

 וקְלַח cf 10,16 | ל >6, 27155 46 = 10,16. /
7 



 736 הימרי 51,5—50,38

 ּוׁשֵבָיְו היִמיִמְילֶא יברְה 8 :ונְבּו ָהיַתֹרְצֹוא-ילֲא בֶרָח םיִׁשָנְל ּיָהְו
 -תֶאי םייָצ ּוָבְשי למ :לְלהתְ יםיִמיִאָבּו איה םיִליִסּפ ץֶרֶא יִּ
 ןובְׁשִת יאָלְ יתצנְל רוע בֵׁשֵת-אָלְי הָנעי תֹונִּב ּהָב ובְׁשיְו יםייא
 -תֶאְו הרמע- תֶאְו םִנָזתֶא םיהלֲא תַכַּפְהַמַּכ=* רו רוד"ירע
 :םֲָאְּ ּהָּב רנְיאָלְ שיא םֶש בשידאל הָוהְידםַאְנ ָהיִנְכָש
 :ץֶרָאְ"יִתְּכְרִיִמ ור םיִּבַר םיִכָלמּו לוד ינו ןופְצִמ אָּב םע הָנְהּויי
 הָמָהְי םִיַּכ םֶלוק יּומֲחַרְ אלו יּהָמַה יִרְָכַא ּוקיִזְחְי ןייכו שקי
 עמָש 3 לבב ךילֲע החלל ׁשיִאּכ 'ָךּוְע ּובְּכְרִי םיִסּוס"ילעְו
 הנה :הָדלויכ ליח ּוהָתְקיִזֲחַה הֶרָצ ויָדָי ּופָרְו םעֶמְׁש-תֶא לבבל

 'םצורא הָעיֵגְרַאיִּכ ןֶתיִא "הָוָנ לֶא רה ןואגִמי הָלֲעַ הָיָראְּכ
 הֶזיִמּו יִנְדְעוו יִמּו ינֹומָכ יַמ יִּכ דָקְפֲא יִהיָלֲא "רּוחְב ימו' ָהיֶלָעַמ
 -ילָא ץַעָי רשא הֹוהיתצֲע ועָמש 6 :יִנָפל דמי רֶׁשֲא הער
 יםּובָחְסִי אָלְ"םִא םיִּשּב *ץְרָאהלא בֵׁשֲח רֶׁשֲא ויָתְובָשָחִמּו לֵבָּב

 לבב הׂשְפְתַנ לוק :יִהְָנ םָהיֵלֲע 'םישי אלימא ןאפה יע
 ּפ :עָמֶשַנ םִיֹוגּב יהָקעְזּו ץֶרָאָה "הָשַעְרִנ

 חור יֵמְק בל" יֵבְׁשיילֶאו ֶבָב"לע ריעַמ יִנַָה הָוהְו רֶמָא הָּי 1
 :תיִחְׁשַמ

 ּהָצְרַאדתֶא ּוקקְביִו ִהּורְזְו םיִרָזולַבָבְל יִּתְחַלַשְוי
 :"הָעְר םיְּב ביִבָּפִמ היל ה"י
 יוניְרְסְּב לעְתיײ-ילֲאְ וּתְׁשק לרה יךרדי יּדְרְולָא

 :ּהָאָבְצ"לְּכ ּומיִרֲחַה ָהיִרָחַּבְד לֶא ּולְמְחַּתלֲאְו
 ןְמְלַא-אל כ :ָהיָתֹוצוְחְּב םיִרָקְדְמּו םיִּשַּ ץֶראְּב םיִלָלֲח פנו

 בל 56 'נְכ | <*16 6 לע || * 6 ורובו | 38 * >6; 16 5% בֶרָח | * 1 6 6 לע|
sd 15 81 6 36% םיִליִלֶאְבּו | % 255 639 ּולְלַהְתִ | 39 => | ל-ל >6,  

33b | 41--43 cf 6,22--24 || 42°613,20 | 6 אל| | 9 6 דע | 40 = 8  Jes 

sed cf 6,23 | 4446 cf6 םַחַרי | < 6 לע || % 632 םיִכּורַע  * | cf623אוה  
cf 49,19 velc6 0 םֶציִרַא  vel49,19-21 | 44 °° 6 ןּדריַה ןמ | ל הונ >6 | 5 1  

 63 םַפְּרְרֶא | = 6 'חָּב לכו 5 םיִרּוחַבּו | <+<6 ָהיֶלֲע | 45 *16 6 לע || ל םספמ
 MSs יֵבְׁשֹי 6, לע | 516 6 ּובֲחָּסַי | 16 6 םשָי (םשי) || < 980 םֶהְוְנ 4

apy | Cp sr, 1 *1 6 nonn MSS 64921 | ל 1 6 3  cf49,20 || 46 = 1 הֶׁשֲעָר  

 לעו | ל-ל per figuram Atbasch = םיְִַּׂכ sic 66 | 2 °° 6 dBpiordg (םיִדָז)
 kai ka@uBpicovciv ג ָהּורֶזְו םירז, קמ הורזו a4d | ל-5 6 תו תו יזה, 5 ווק

cf 3,17, fit sic 1 | >1 6 60 Any] | 3 * >6; 151195 Or 5693* bX, ft sic [ 
fit 1 6 MSS5 לא >6,  | (ze deponat) | 5 dl 6 Q mlt MSS Vrs1 6 $ חב  fitל  

 Or Vrs 61 %) לֶאְו | == 6% 1 6 5, רס ףלשי | 1 לע (6)



59,23—37 JEREMIA 735 

 ץֶרָאָהלְּכ שיִטּפ רַבׁשִיו עדְנִ יא
 :םינַּב לָבְּב הָּמְׁשִל הָתְיֲה ְךיִא

 ָּתַעָדָי אל ְּתַאְו לֵבְּב ּתְדַּכְלִנ"םְנְו יִּדַל יִּתָשקָי4
 :תיִרָגִתַה הנהיִב יִּכ יִּתָשַּפְתְנ"םִנְ תאַצְמְנ"

 ומעז ילְּכתֶא אוי ורָצואדתֶא הָוהְי חַתֶפ5
 :םיִּדשַּכ ץֶרֶאְּב יתוָאְבִ הָוהְי ינדאל איה הָכאָלְמיּכ
 ָהּוָמיִרֲחַהְו יםיִמָרע"ֹוִמָכ יְהָּלְס יִהיֵסְבַאַמ ּוָחְתְּפ יֵקּקִמ "הלוא
 םָהילע יוה חבטל דרי ָהיִרפָּב ברח :תיִרֲאׁש הָל"יִהְּת-לַא
 דיִּגַהְל לבב זרע םיִמְלְפּו םיִמָנ לק סת תע םֶמֹי אָבִּכ

 תש כר יםיבַלולבּבילֶא :עימשה- 29
 הָטיִלְּ 0 .יִהְילַא | ביֿבָס ָהיְִע נח

 -לֶא הָרָז הָוהְי"לָא יִּב הָלושֲע הָתְׂשֲ רֶׁשֲא לָכְּ הָלעַפְּכ הלומלְׁש
 ּהָּתִמַחְלִמ יׁשְנֲאלכְ היֶתְבְחְרְּב ָהיֶרּוחב לפי כל :לֶאְרְשי שודק
 ס :הָוהְי-םָאְנ יאּוהַה םקבי ינמדי

 תע ָּךְמּוְי אָּב יִכ 'תֹואָבְצ הוהְי ייִנדַאדםָאְנ ןודָז ללא יִנָנַה
 יתד םיקמ ול ןיִאו פנו "וז לְכוּ
 ם = :ריָתביִבְסרלּכ הָלָכֲאְו .ויִרעְּב שא ית
 ְָחִי הָדּוהְי"יִגְבּו לֶאָרְׂשִי"יִנְּב םיקּושע יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ

 תֹואָבְצ הָוהְי קֶזֶחויםָלֲאָג + :םֶחְלש 'ונאמ סב יקנֲחַה םֶהיֵבְׂשלָכְ
 יִבְׁשְיל זיִנְרַהְו ץֶרָאָהדתֶא עיִּנְרַה ןעמְל 'םָביִרתֶא ביֶרָי ביר ומש
 "ילֲאָ לָּבְב יִבָשיילֶאְו *הָוהְידָאְנ םיִָשּבלע בֶרת 5 :לָבָב
 ָהיָרוְּגלֶא בֶרָח יּולאְנְו םיִדְּבַהלֶא בֶרָחי6 ְיִמְכֲחילֲא היִרָש
 ּהָבֹותְּב רֶׁשֲא בֶרעֶהלְכ"לֲאי וכלא יויסּוס"לֶא בֶרָחּז ּוּתָחְנ

 24 *° 6 émBrigovrai טסו 8 תל[ | ל-ל >8 | 25 * >6 | * >6 || 26 * 6
 ואָב יִּכ | ל 6 ָהיֶדֲעֹומ?; הל :ם 3%: 1? ec 3 הָצְקִמ 65131 | 8 ָהיֶרֲעְׁש |
 4 63 ָהּורְקַח? | * 6 הָרֲעְמָכ 3 44 שא; (הָּמרַע ומכ) | 27 6 םֶהָל | 26
 הוהימ םקנ jb <6 | 29 21 6 Or Vrs by || * prb1 םיִבֹר | < 6 ְךַרֹד | 5
 c Q mlt MSS Vrs ּהָל cf26 | 30 cf 49,26 || * Sib | ל >6 | 51 *6
 6 ּךֶלָע | ל 'דא >6 | 5 >6 | 4 1 6 nסחח MSS 6889 ְּךָתָּקִפ | 32 6
 ְךנֹודְז | ? 6 ורעיְּב cf 21,14 | = V8 ויִביִבְס cf 21,14 | 33 * >6 | ל 9
 לכ | < 6 'מ יִּכ | 34 5 6 'גו | ל 6 ויבר | 35%י>6 | *1 6 6 לע |
 6>**36 | * 1 לע | 37 * 1 6 80 ָהיֶסּוס"לע || ל 1 30 הָּבְכְרלְ | << 6 6

 501 לעְו (8 ברעה).



 734 הימרי 22—50,10

 :יהְוהָי-םִאְני ּועָּבְִׂי ָהיֶלְלֶשלְּכ לָלָשֶל םיִּדָשַכ הָתְיָהְוַס
 יִתְלֲחַנ יסש לאלעת לוב יּוחְמָשְת יב

 :םיִרֵּבאָכ יֵלֲהְצַתָו יאָשְד הָלנֲעּכ לשפת יב
 יםֶבְתְדלוְי הָרְפֲחֹּי דאָמ םֶכְמִא הָשוָּב

 : :הברעו הָיצ"  רָבְרַמ םיוג תיִרַחֶא 'הָּגַה
 יהָלַּ הָמַמְש הָתְיָהְו בשת אָל הָוהְי ףַצֶקַמי*

 :ָהיָתֹוכַמ-לכ"לע יקרי םשי לָבָב"לע רבע ילָּכ
 תַשק יֵכְרְּדלְּכ ּביִבָס ולֵבְּב-לע ּןכְרָע

 ָהיָלֲע ועיִרָהּיפ + :יהָאַטְח הָוהיִל יכל ץֶחְדלֶא לְמֲחַּת-לא ָהיִלֲא יד
 תַמקנ יִּכ ָהיָתֹומֹוח ּוסְרַהְנ יהיִתיושֶא ולפג ּהָדֵי הָנְתַנ יֹביִבָס
 לָבָּבִמ "עוז ּוָתְרַּכיֿ> :הלדושע הָתָשָע רֶׁשֲאכ ּהָּב ּומָקַנַה איה 'הָוהְ
 ׁשיִאְו ני \מַעְלֶא ׁשיִא הָנויַה בֶרָח ֵנפְמי ריִצָק תַעְּב לגַמ שפתו

 ם וסוגי וְֶראָל
 יױחיִּדַה תווְרַא לֶאָרְׂשִי הָרּזְפ השי

 ְָלַמ ירַעאָרְדכּובְנ ומָצע ןּרֲחָאָה הוו רושא למ לכ ןושארה
 דקפ יִגְנַה ילֵאָרְׂשִי יהלא תּואָבְצ" הָנהְי רֿפֲאהּכ ןכְלי* = לָבְּב
 יִּתְבַבְשְויפ :רּוׁשַא ְךָלָמילֲא יִּתְדְקִּפ רש יִצְראלֶאְו לֵבָּב ְךָלָמֹלֲא
 ידָעְלּגַהְו םִיָרְפָא רֶהְבּו ןשְּבַהְו ילמְרּכַה הָעְרְ ּוהָנְנלֲא לֵאָרְׂשִי-תֶא
 -תֶא ישב יהוהְי-םָאְנִי איַהַה תַעְבּו םֵהָה םיִמָיַּב>כ :ושְפַנ עֵּבְׂשּת
 חַלְסֶא יִּכ הָניאַצִמְת 'אָלְו הָדּוהְי תאַטַחדתֶאְו ּונְגיִאְ ֿפַארׂשִ ןוע
 סם | וריִאָשַא רֶׁשֲאַל

 'םֶרַחַהְו יברח ידוקְּפ יֵבְׁשּויילֲאְו ָהיֶלָע הָלָע םיִתְרִמ ץֶראָה-לעי
 הָמָחְלמ לוקי: ם  :יִתיּוצ רָשַא לָּ הֵׂשֲַו הָוהְיֶאְנ םֶהיֵרֲחֶא
 לוד רֶבָשְו 'ץֶראְּב

 10 ** <6 | זז *16 0 Vis ּוחמְשְת א יִח-- | ל 244155 86 יִכ | 0
 Vrs ּוזְלַעַת | 516 0 Vrs wisn | * 8 הָשְד sed ft 16 69 אָשְַּּב םיִלְנַעְּב

ree >6 |6006 || ל >6  uhrnp erm11 6 0 עצב ּולָהְצְתְו | ד2 °° 65*  || sim ‘A 

bo] | > 6 plur | 14 * 1 6 41155 63]ל 65  | cf 49,17; 198 al | * ft dl13  
 55 >6 || 15 * >6 | * כז הָתָּפְר 616 || 1 6 0 ָהיֶתֹויִׁשֲא א ָהיֶתיִוׁשַא (ָשֶאְ |

‘bb cf 46,16; Jes 13,14 (frt 1c ca 6oMSS Edd6 יֵמ םָכָנ | 16 * 6 עַרָז |  = 
rg * %6 וצְרֲאלַא) | זק *16 69 הּו-- | ל >6 | 18 ** >6 | ל 16 6 לע(  

 'ִכַב | ל >6 | < 63 יֵּגַבּו | 20 == >6|| ל 6 ושקבי | 21 * 5 ? 61 3) הָלָע | 1
(rsp 0|6 6 לעו | < 6 ? 3 ָהיֶבְשּוי | 5 יִריִעָה (ריעה) | < 16 6856 בֶרֶח  

 ' 5 םֶמְרָחַהְו (םַמכ | 8 | 22 * >6 | * 6 + םיִּדְשַּכ ץֶרֶאְּב
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 .יהָוהְו"םָאנ" פא ןוָרֲחתֶא העָרּוטֲהילֲע יִתאֵבָהְו
 יִאָסִכ יִּתְמִׂשְופ :'םתוא יִתולָּ דע בֶרָמַהתֶא םֶהיִרַחֶא יִתחַלָשְו

 תיִרָחְאְּבּו הָיָהְוּפ : הוה םיִרָשְ ּךְלמ םשמ ייתְדַבַאָהְו םָליעְּב
 פ :הָוהיהםֲאָנ .םליע יֵתיבְׁש-תֶא יבושא םִימָּיַה

 דִיְּב םיּדׂשּכ ץֶרָאלָא לָבָּבלֶא להוהי רֵּבַּד רֶׁשֲא ירָבְַּהי 0
 :איִבְּנה ּוהָיְמְרָי

 ּודֲחַבְּתילַא יועיִמְׁשַה סנואשיוי ּועיִמָשַהְו םִנֹוּגב ודינה
 יִּךְדְַמ תַח לבי שיבה לבב הָרְכְלָנ 3 ֹורֶמֲא

 -אּוה ןופָצְמ יג ָהיֶלָע הל יב : הילל ּּתַח ָהיִּבַצֲע ושיבהי
 ּודְני הָמָהְּבדדַעְו םֶדֶאַמ ּהָּב בוי הָיַהְיאל המָשְל ּהָצְרַאדתֶא תיִשִי
 לֶאְרשי"ינב ואבי יהֶוהְידםִאְני איִהַה תַעְבּו הָּמַהָה םִיַמיַּבּצ ובלה
 םָהיֵהְלֲא הָיהְי-יתֶאְו וכלי כב ולה וָּהְחְי הָדּוהְי"יִנְבּו הָמַה
 :ושקבי

 םֶהיִנָּפ 'הָּנַה ְּךָרָר לֲאְׁשִי ןויצ5
 סמ  וַתַכׁשת אל םלוע תיִרְּב הויל לול ּףָאָּב
 יםיבבוש םיָרָה  םּועְתַה םֶהיִעְר יֵּמַע הָיָה יתּודְבֲא ןאַצֿפ

 :םִצְבְר ּותְכָש ּוכפָה הָעְבּגלֶא רַהַמ
 יםשֶאְנ אל ּורָמִא םֶהיֵרָצְו םּולָכַא םֶהיֵאצֹמלּכל
 :יהָוהְי םָהיֵתֹובֲא 'הָוָקִמּו קָרצ-הנ הוהיל ואטח רֶׁשֲא תחת
 יואצי םיִּדשַּכ ץֶרֶאָמּ לבב ְךוֵּתִמ "ּודָב5

 לֵבּב"ילֲע "הָלְעַמּו ריעמ יִכֹנֲא הֵּנַה יב :ןאֹציִנפַל יםיִדּוּתעְּכ ויו

 רובנו דכלת םָׁשמ הל וכ ןופצ ץֶרָאמ 'םילָּנ םיוג-להק
 :םקיר בּושָי אָל יליִּבָשַמ
 ב 1 קזפ 6 6 םֶתא | ל סזט 61 6 68 || 55 >6 | 7% = 9,150; 4 יִבְרח |

 38 * 6 יִּתְחַלְׁשְו | ** >6 | 39 *1 6 א בּוׁשֲא, 0 ביִׁשֲא, צ6 1 ₪ 6 6 יִּתְבַׁשו |
(ca50, 1 * 6 'הידרַבּד | ל 65 | 51 6 6 לע | 56  Cpן6ֶס תּובְׁש | ? 

 20155 369 לאו) || 2 °° >6 | * 1 6 6 לֶאְו || = 6 806 i אחד6מד06 ₪ דש
M.; 1prb 38 || = >6, prb add | 3 °° <6, prb add cf 99 ||₪606 ח006560מ  

sed 6 056 rip5. | ל >8,  Vn4 **כ6| ל >8 | < 6 דתֶא | 5 56 606 2  
 (הנה יִּכ) | < 6 ּואָבּו | % 6 ּוסָנְוק | 6 = 8.1 6 5) תֶדְבא | ל 1 6 K65 הָיָה, 6
 יָה | <1 6 68 'ָהָה"לְע | %1 6 Or 09% 9(6) םובבוש 9% םיִבבוש | ל * 6
 Dyn) id 5, sed cf23 | ל 6 'מל | <>6 | 8 * 6 ורק || * 16 0364 ּואַצ | 6

As Spdrovres, sim ’AE in 8% | g * <6 | ל Or לֶא | >6 | * 6 'ג ץֶחָּכ" | 
> sic 8 6 201155 Edd 685, al .ליִּכְשַמ 
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 יהָקיִזִחַה טְטַרְ\ םָנָל הָתְנְּכַה קְׂשמַד התפר
 :'הָדלּויּכ הָתָוְחַא םיָלְבֲחּג הָרָצ
 :ייׂשֹוׂשְמ תָירִק יהָלִהְּת יריע הָבזִעיאל יא
 סב פו יהַמָחְלִּמַה יִשְנַאלכְו ָהיֶתֹבֲחְרִּב יִהיֵרּוחְב לפי ןכְלי*
 6 :*תואְבְצ הָוהְי םָאְנ 'אּוהַה

 ס  ּדָנהְרְּב תֹנָמְרַא הָלְכֲאְו קֶשָמּד תֶמֹוחְּב ׁשֶא יִּתַצֲהְוז
 רַמָא הָפ לְֶּבָלַמ ירוָצאָרְדכָּבְג הָּכַה רֶׁשֲא רֹוצָח תָֹכָלְמַמלּוו דקלי

 הוי :םָדָקיְַּב"תֶא ָּדרׁשְו רֶדק"ילֲא לע ומּוק
 םָהיֵלְּלָכְו םָהיֵתֹועיִרְי ּוחָקִי םֶנאַצְו םָהֵלָהא“פ

 :ביִכָסִמ רָֹנְמ םָהיֵלֲע ּוָמְרְקְו םֶהָל ּוָאְשַי םָהיֵלַמָנּו
 יהָוהְידְֶנ  רוָצָח יֵבְׁשִי  תֶבָשָל ּוקיִמָעָה ידֹאָמ דג ּוסָני

 :הָבָׁשֲחַמ 'םָהיִלָעבְשָחְו הָּעְלֶבְּביךְלַמירַצאָרְדכִּבְנ םָכיִלֲע ץַעְְיִ
 הָוהְידֶאְני חַטָבָל בשוי ויֵלְׁש יוגילֶא ּולֲע ּומּוקיי

 ּנכְׁשו ךֵדֶּב ול תיָרְב"אלְו םִָתָכְדאְל
 :הָיהְ לֶלֶשָל םֶהיֵגְקִמ ןֹומֲהו ובָל םֶהיִלַמְנ ּויָהְו>
 -םָאָנ םֶדיִאדתֶא איָבָא ויִרְבָעְְּכַמּו הָאפ יִצּוצְק ּוָר"לָכְל םיִתיִרזו

 םלועדדע הָמְמְׁש םיִנַּת ןועְמְל רֹוצָח הָתְיָהְו
 ס םָרֲאְּב ּהָב רִגְניאָלְו שיא םָׁש בשי-אל
 תיִשאָרְּב םָכיֵע"לֶא איָבָנַה ּוהָיְמְרײלֲא הָוהְיְדרבְד הָיָה רֶׁשֲאי

 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ5 :רֹמאַל הָדּוהְיְָלַמ הָיקְדִצ תּוְכְלַמ
 :םֶתְרּובְּג תישאר םָכיֵע תֶׁשְקִיֹתֶא רֶבש יִנְנַה
 םִוַמְׁשַה תֹוצָק עַּבְרִאַמ  תוחור עָּבְרַא םֶליִעְדילֶא יִּתאָבַהְו

 םָש 'אוְבְיאָל רֶׁשֲא ייוגַה הָיָהְאלְו הָלֶאָה תָחְרַה לכָל םיִתְרֶזְ
 :'םלוע יחד

 24 51? ּה--- || ל-ל >6, add | 25 = קזקצ ּהָל יזא | 6 יריע | 0 תֶלַהְּתת 6
cf 5030 |5030 | * 3)6( םירגחב || * 6 ָךֶּתַמַחְלַמ  cfשושמ | 26  al|| 31 frtcAzosay 

 © 6 redodvrat || 9%<6 || > <6 | 27 cfad IR 15,18° | 28 5* 0 רצ-- ₪ רוצ--||
 ל 69 ּולעו | 51 6 6 לע | 29 65 לכ 4 | 3ףס ₪ 8 || * >6 prbdl | ל ? גוג 1
 aut ft 1 רֶהַמ || < 16 63 41 ּוקיִמַעַה prps aram) קרע al] של]) || 4 >6 || < >6||
 f frt dl 6 65% (Q et plus 100155 8 םכילע) | בז 6 2 381 | 166

 לע | ** >6 | 32 6306 םֶהיֵרְבֲע, קזק םֶהיִקְמַע 0) | 33 ₪ + 189 || v 34 מ
 6 post v 39 || 35 * >6 || ° 65 הֶרָבַשַנ | 36 *16 6 לע | ל 16 66 יוג | 1

Dp).א ) yלD mlt MSS Vrs6 171155 269 ואבי | %1 6 0  frt 



.-3 JEREMIA 731 

 יהָבְזָעַיי ּונניִאְו וינכְׁשּו ריָחֶאְו וָעְרֲ דש
 פ  ּוחָטְבִּת לע ְּךיָתֹנֲמְלַאְו היחא יִנֲא ימת

 תש סוכה תֹוָתְׁשִל ימָמָפְׁשִמ ןיַא-רׁשֲא *הָּגַה הוהְי רָמָאּוהָכיְכי
 כי :"הָּתְשִּת הָתָׁש כ הָקָּנִת אל הָקָגִּת 'הֶקָנ אּוה' הָתַאְו ּתְׁשִי
 הֶיהְּת הָלָלְקלְו יבָרְתְל הּפְרְִל הָמשֶליִכ הוהָי"םֲאְנ יִּתעבְׁשנ יִב
 :םֶלוע תיבְרָחְל הָנָנָהְת ָהיִרָעלֶכְו יהָרְְב
 יֵתָּלָש םיוגּ ריִצָו הָוהְי תַאמ יִּתְעַמְׁש הָעּומָשי+

 :הָמָחְלִמַל 'ּומּוקְו ָהיֶכָע "ואבו ּוצְּבְקְתַה
 :םָדֲאְּב יוֵזְּב .םןוגב ךיִּתְתְנ ןָמָה 'הגהְהיכייש
 בל ןיַהְז 'ְּמא אישה" יְתְַלְפְתי*

 הָעְבִּג םוָרְמ יִשְפִּת עלה יְנְַּב יֵנְכׂש
 :יהָוהְיֶאְנ ָךְיִרֹוא םֵׁשִמ נק רָשָנּכ ּהיִּבְנַתִהיִ

 :יָהָתוּכַמלְּכלַע קֶלָשְי"ְו םשיי ָהיֶלָע רבע לכ המשל םִודֶא הָתִיַהְו
 שיא םָש בשָיאָל הָוהְי רָמָא ָהיִנַכְשּו הָרֹמְעְו םֶדָס תַכַפֶהַמְּבִי*
 הָוָנלֶא ןדריה ןּנמ הָלָעַי היראְּכ הגה :םָדֲאְְּב ּהָּב רנְנ"אלְו

 ר

=% 

 יִמ יִּכ דֶקֶפֶא 'ָהְיְלַא רּוִחְב יָמּו ָהיֶלָעִמ "ונצירא הָעיגְראיִכ ןְתיִא
 ועמש ןכלי :יָנפָל מעי רש הָעַר הֶזיִמּו יָדִי יָמּו ינוב
 יִבָשְי"ילָא בָשָח רֶׁשֲא ויָתֹובְׁשְחַמּו םורָאילָא ץעָי רֶׁשֲא הוהְידתַצֲ
 :םֶהְְנ יםָהיִלֲע 'םיש אלא ןאצה יָריִעְצ 'םּובָחְסִי אוָלְיַא ןַמיִת
 הגה :'הָלֹוק עֶמְׁשִנ ףּוסיםְִּב יהָקְעְצ ץֶרָאָה הָשַעָר םֶלֶפַנ לָקִמי
 םודָא ירו בל הָיָה" הָרָצְּב"לע ויִפְנְּכ שָרֶפְִו האדיר הָלעיי רֶׁשָנַכ
 פ | להֶרַצְמ הַׁשֲא בֶלָּכ אּוהַה םֹויַּ

 ּועְמָש הָעְר הָעְמְשִיִכ רָּפְרְֲו תָמֲח הָטיִּב שמלי
 :ילָכוי אל טקֶשַה יהָנָאְד יב ּוָמְ

crrp; frt (cf 6( conjg 6 Io et]זז * ?  | ft dlזס << 6 ויָחָא עורב | 52  
 :רווע ןיִאְו | ל 1 6 הָנְתַטְבִּת ve 1? לאו | ז2 * >6 | * 6? טפשמ םֶהָל | << 6
 sed cf 25,29 | 975 >6 | 13 * םזפ 61 6 6 | ל 6 הָכּותְּב | 4 + סל ז | *6
 תַלָש | *ל 3 הָאֹבָנ ּומוק, sim 0b | < >5 6 05; 16 6 'ק | 15 ₪ 092 |
 ג 65% 1 6 Ob הנה || 16 cf Ob 3.4 || < > ספ || ל-ל 1 prb 6 Ob ףַאיִשָה |

cf 19,8 || >> <6 | °° <6 || 18 cf 5040 || 19—ar cf 50,44--46 |66 <6 | 17  
 1 םֵציִרֲא 660,445) !ve 6 63 םַפְּרְרֶא | * 6 הילע | < אי ּונְדַעֹי | 1 6

ca 60155 Dl), 1לע ן| *16 6 לע || <16 6 ובֲחַסִי | %1 6 6 םשי (םשי) | <  
prb dl6 םֶלוק || 22 **  cf 50,46 | > <6 50,46; mlt MSS8 6 50,45 הָוָב | 21°  
prb 157,20) 19 | ל  c 6 |» = 48,11% | 23 * <6 fit 6 ca 18MSS (cf Jes 

Jes 57,20. ;*6 6 1גַאְ | % =  
4 
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 שומּפְ"םע ידַבָא | בָאומ ָךָלְדיואי*

 :הָיִבשב ףיִתנְּו :יִבָשַּב נב ּוחְָלְי
 הָוהְידסִאְנ םיִמָּיה תיִרֲחָאְּב בָאֹומ-תּובׁש יִּתְבַׁשְול

 פ :בָאומ טּפְׁשִמ הָנָהירַע
 הוהְי רַמָא הָּכ ןומע ינבלי 9

 , ול ןיִא ׁשֶרֹוי-םִא לֵאָרְׂשְִל ןיִא םיִנָבֲה
 םיִמָי ּהָּנַה ןֵכָלי :בָׁשְי ויִרָעְּב 'ומַעְו ידָנ-תֶא יָּכְלַמ שָרָי עּודַמ

 הָּמָחָלִמ תעּורְּת 'ןוֿפעדיִנְּבי תביא יִּתְעַמַׁשַהְו הוהָי-םָאְנ םיִאָּ
 הָנְתַצַּת ׁשֵאְּב יָהיֵתֹנְנּו "הָמֶמֶש לַתְל הָתְיָהְו
 :*הָוהְי רַמָא 'וישְרַיתֶא לָאָרְׂשִי שרָיו
 הָּבַר תֹונְּב הָנְקַעְצ יַע-הָדדש יִּכ ןובָשָח יליִליֵהּ

 יתוְרדּגִּב הנְטֲמוׁשְתַהְ יהָנְפְס םיקש הָנְרנֲח
 םיִקְמעּבייֵלְלַהְתת"המ* :ויְָחִיויָרְְׂוויְנֲהְּכ לי הָנוגּב 'םכְלמיֵּ

 :"ילֲא אבי יִמ יָהיֶתְרְצֲאְּב הָחָטְּבַה יִהָבבּוׁשַה תֵּבַה יִּדַקִמִע בז
 ְיביִבְסלְּכִמ יתֹוֲאָבְצ הָוהְי יגדאײםאְנ דחפ לע איבמ יֵנְנַה
 -תֶא ביִשָא ןּכריַרֲחָאְיéֿ :'דדנל ץֶּבְקְמ ןיִאְו וינָפְל ׁשיִא יםֶּתְחּדִנ
 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמֲא הָּכ םרֶאְל סם | :הָוהְי-םֲאָנ ןומעדיִגְּב תּובֶש

 ןָמיִתְּב הָמְכְח דוָע ןיִאַה
 :םָתָמְכָח "הָחְרְסִנ 'םיִנָבִמ הָצֲע הָרָבָא
 ןֵדְדיֵבְׁשְי תָבׁשְל ּוקָמְעָה "נפה ּוסָנל

 :'ויִּתְְקְּפ תע ויִלָע יתאבה ושע ריִא יכ
 תֹוללּוע ּורָאְׁשִי אָל ל ּואָּב םיִרְצְביסָאי

 :יםיד ּותיָחְׁשִהי | הָלָכִּב 'םיִבָנגיַאי
 לָבּוי אָל יהָּבתָנְו ויְָתְסִמיתֶא יִתיֵלִג וְׂשֲעתֶא ייּתְפִׂשֲח ינאי

Cp 49, 1 *16 9ָּתְדַבא |  cf Num 21,29 | 51 6 1MS 05874 Nun46  
cic2 * 1 לע (6) | ל >6 | 5% 6  | ft pibyy11,5 | * 6 דֶעָלַנ | <1  cfiRֹכלֶמ D 

hl sed cf 3 | 7 6 in ]66 (>6*ג) חשפו || * 6  dBarov koi 
ft nT | > 6 Di; SNA 3% praem koi6 | 3 * יע >65 9; 1  es dlc 

(frt ex neohebr QW) || = >6 | cf 1° | 4 >< dittogr?חוג מן חד6(60000004) ? 

flia dilecta (0 delicata), fit |1 קזט 6 3 ףיקַמַעַּב | ;?  6 00. (ד00106 $  
 הָנֵנֲאַׁשַה | < 26 MSS omn Vrs + הֶרְמאָה | 16 יל 65 | 5 **6
 6 sol הוהי | * 8155 8 םיִּתְחַדְנּו | < >6 | 6 >6 | ל 5 4 6 6 | ל 6
 ןיַא | = 1 6 6 םיִנֹבָנִמ | % 6 הָרְס | 8 * 8% 1 ּונָפַה | ל 559 ּותָּדקִפ |

 9 4 ספ 5 | 6 יִּכ | 6 'ִָּכ | = 6 םֶדָי ּותיִשָי | זס * קצת יִתְׂשַּפַח | 6
 6% הבָחַנְו



43,33—45 JEREMIA 729 

 :לָפָנ 'דָרש  יִָּריְִּבִלַעְו ךציק"לַע
 יבָאֹומ ץֶרָאַמּו לָמְרַּכִמי ליָגָו הָחְמׂש הָפְסָאָגא

 יִדְדיַה ףךֶרדידאל יִּתַּבְׁשַה "םיִבְקִיִמ ויו
 םֶלוק ּוָנְתָנ ץהיזרע הָלֲעלֲא-רע ןוּבְׁשָח תקעּנמ* :ידָדיַה אל דָדיִה
 ּווָהְי תֹומְׁשְמַל םיִרָמִנ יִמִדסּנ יִּב הּיַשִלְׁש יתַלְנֲע םִיֿנרָח"דע רַעַצִמ

 :ויהלאל ריטְקַמּו יהָמְב *הלעמ הָוהְידםַאְנ יבאומל יִתַּבְשַה5ְ
 ישר יׁשְנַא-ילָא בלו הָמָהְי םיִללֲחַכ בָאומְל יב .ןפדלע:<
 הָחְרָק שאריילכ יז :ֹּודָבֲא הָשַע "תַרְתִי ןכדלע הָמָהְי םילילַחכ
 -לָּכ לע :קׂש םִיְתְמ לע תג םיְִילּ לע* הע ןקְזלְכ
 יִלְּ יבָאומדתַא יִּתְרַבָש-יִּ ידפְסִמ הכי היִתֹבֲהְרבּו בָאומ תג
 בָאֹומ ףר"הָנְפַה ךיא .ליליה יהָּתַח ְךיֵאפ :הזהִי-םֲאְנ וָּבְץֶּפִחְִיא

 רַמָ הכדיכיפ  ם :ויביִבְסילְכל הּתַחִמלְו קח בָאומ הָיִהְו שב
 תֹויְרקַה הָדְכָלְנִיי :בָאומ'לָא ויִפְנְּכ שרפּו הָאדִי רָשָּגַכ הּגִה יהָוהְ
 הָשֶא בֶלְּכ אּוהַה םויַּב בָאֹומ יֵרֹוּבִנ בל הָיָה "הָשַּפְתַנ תֹוָָצַּמַהְו
 :ליִּדְנַה הָוהְודלַע יִּכ םַעָמ בָאֹומ דַמְׁשְנְוצ :"הָרַצְמ
 :יהָוהיסֲאְני בָאומ בשוי ףִיְלָע חָּפְו תַחַפָו דַחַּפי*
 תַחַּפַה-לֶא לָּפִי דַתַּפַה 'ינּפמ יסיגה

 חַּפַּב כלי תַחַּפַה-ְִמ הָלֹעֲהְו .

 ליפי :הָוהְויֶאְני םֶתּדְפ 'תנש בָאומ"ילָא יִהָלֲא יבא
 יםיִפָנ ַחָּכמ ּודָמֲע ןוּבָשֶח

 ןוחס במ הָבָהָלְו ןוּבָשָחְמ 'אָצְי שאי
 :ןֹוְׁש גב 'דְקְרְקְו בָאומ תֶאָּפ לכאתו

32 * IIMSS et Jes '¥p | + 16 vֶהַיד | 33 cf Jes 16,10 | ** fit 1 םֶרָּכִמ 

  cf6 | ' Jes p33 | 1c (56 Jes YTD | 5-7 crrp? 6 00% éroingavבָאומ
aide | 34 cf Jes 15,46 | * 1prb c 6 '2p} | 35 * 6 ומ | * 6 הלע | * prb 1. 
  |< Jesשדח  | 36 cf Jes 16,11; 157 | *1ftby | * 6הָמָּבַההלע 626

 | דלָּכפְ"לע 6 "לָכְּב  | 37 cf Je 15,2. 3 | * 101155הָרְת | 4 ק:ל 1 הָדְבָא
5 16MSS ny || => 1 6 6 לכו | 4 154155 6679 + לָּכ | 38 cf 165 153 | 8 

  <6 | 40 * quae sequ = 1לע || ל-ל >6 | =< >6לא || 30 * 36 ּותַח | ל
<6, add | *1 (ס) לע | 4 * Owen] | ° = 49,22b; <6, 388 | 43 = 1652417 | 
35 dlc 6 | 44 51 6 KOQ Vrs Jes 24,18 DN, 89% םיִנָהא Jes praem 

 1לע prb 516 1 | * |(6)ךותמ | 4 8 הָלֶא  8 Jesלוקִמ | < טגצ 5 Jes 6הָיָהְו | ל
  | 5% 1 6 6 | 45--47 <6 | 45 cf Num 21,28; 24,17b || ** <5, prישב 6

  5תירקמ  | ° 1 c Num 05הָאְצַו  16 mlt MSS Num 21ל ||  hsmחכמ סט

 תיִּבָמ | % 6 רֶקתַתַול 4MSS et Num( 24 רקרקו); 1 41
Biblia. 
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 728 הימרי 32—48,17

 ומש ייִעְדַי ילֶכְו ויָביִבְס-לָּכ ול ודגל
 :הָראְפִּת לקמ זעְדהַטִמ רָבָשְנ "הַביִא ורָמַא

 "ןובידד'תּב תֶבָשי 'אָמְצב ייִבְשי  דּובְּכִמ יִדְרי*
 :ְיָרְצְבִמ תָחְׁש ְּךב הָלָע בָאֹומ דָרושיִּ

 רעורע תֶבָשוי יִּפצְו יִדָמַע ְּךרָ-לָאיפ
 :הָתְיִהַּנההַמ יִרָמַא יִהַטְלְמַנְו סָנדיִלְאש
 ייכעֶזוויליִליֵהי יהָּתֲחחיִּכ בָאֹומ שיבה

 רַשיִמַה ץֶרֶאְדלֶא אָּב טָּפָשַמּויי :בָאֹומ דֵרְׁש יִּכ ןוֹנְרַאב ּודיְּגַה
 תיּב"לְֲ ובָנלַעְו ןוביִד-לֲעֶו“- :"תעַפומ"לֲעְו הָצָהְידיָאו ןולחהילֶא
 -לַעְו<+ :ןועְמ תיִּבדלַעְו לּומָ תיּבלַעְ םיִתְיְרְק bys :םִיָתְלָבּד

 :תבְְקַהְו תקרה בָאומ ץֶרֶא יֵרעלְּכ לעו הָרָע תוירק
 :יהָוהְי םָאְג הֶרבׁשִנ ער בָאֹמ ןרק העני
 ליִדְגַה הָוהְי-לַע יִּכ ּוהְריִּבשַהא

 :אּוָהדםנ קֹחְׂשִל הָיָהְו ֹואיִקּב בָאומ קָפְסְו
 יהמ'דיכ יהאָצְמִנ 'םיִבָננְביסַאי לֵאָרְׂשִי ל הָיָה 'קחָשה אֹוָלּוםָאְוז
 ווָהְו בָאֹומ ישו עלָפב ָנְכׁשְו םיִרע בעי :ידָרּונְתִת יּב יִדיֵרָבָ
 :יתַחפ-יפ יֵרְבֲעְּבי ןָּנְקִּת הָנֹויְכ
 :ֹוְּבִל "םֶרְו ותְנַאְגְו ֹוגֹואְנֹו ֹוָהָבָני דֶאָמ הָאג בָאומְואג ּונעמְׁש29י
 ודב ןָכְדאלו ותבע יהָוהְידםַאְנ יִּתָעַדָי ינָאְ
 לֶא 'קַעְזִא הָלְּ יבָאומל יִליִלְיַא .בָאומדלע ןּכהלעי יושע ןכיאל
 :"הָּגָהְי שְרָחְדריק יׁשְנֲא

 הָמְבְש יןַפְגַה ְּךֶל"הָּכְבָא רֵנְעַי ייִכְּבַמּי<
 ילעגנ ְרַזָעי יםִי רע םִי ורבע ךיתשיטנ

516 18 | Nך GA 0016 sed Sh eidérec || SKדל 36 לפ | ל  
tr ignonminia(אָבְּב) ? 3  add ? prb crrp, 6 év Vrpacig068 יבש | 5  MSS 

"1c 58(הָאצב)? ₪6 1? ץֶרֶאְל | < >6 | % 6 + הרבשנ? | זמ *1 לע (פ |  
 למ | 20 * 1 תַח | ** 1 6 pl 3155 0964 קעז ּוליִליַה | 21 * 60 לע |

prb dl |25 416 6 | 26 6זמ) | 24 >6 ' (K6פיִמ np6 | < 1 6 0369 > 
 év xeipi abrod | 27 * 1 6 659 קחשל | = 65 'בו | < 1 6 0 אָצְמִנ א הֶא-- |
 %% >6; 101155 ףףְרַבְד, ,sed 1 66 <( qT | * 6 éroléueas נתת? ; 1 ₪ |

cf 5 166 | °>628 = 6 'פ יפ יֵרֹוצְּב 5 ם1 תו: הָאְפְּב, 1 ₪ םיִפיִעְסַּב | 29  

inTay; trsp huc , | * 61 6 6 םֶרָ | 340 55 61 6 6 | * 656  et Jes | * ft 
MSל >6 | 51 6 6 לע | 4 09  | cf Jes 167 | * 6S imperאל | בז  et Jes 

 הָנֶחֶא, ₪ sic 1 | 32 cf Jes 169 | *1 6 ]65 יִכְבְּב | ל 1 6 6 6 ]65ָפָּג | = 1 |

JIMSS Jes $+.4  



48,2—16 JEREMIA 727 

 םִיָתָיְרִק הָדּכְלִנ "השיבה הָדְדָש יִּכ ֹובְנִֹיִלֲא יּוָה
 :"הּתֲחְו בֶנְׁשְמַה השיבה

 הער היל ּבִָח ןובשְחְּב באו יתָלהִת לוע ןיאי
 :בָרָח לת ךיִרְחֶא ימת ןְמְדִמיםּג יג הָנֲתיִרכנְו כָל
 :לודָנ רָבָשְו דש םִיָנֹורֲחַמ הָקֲעִצ לוקי
 :"היִרוֲעַצ יהָקָעְז יּועיִמַשה בָאֹומ הָרְבָשְנ
 ייבּבהְלַע יִכְבַּב יתומה הלעֶמ יב

 :'עמש רָבֵׁש-תקעצ ירא םִיֿנורֹח דרֹומְּב יִּב
 :רָבְדּמַּב ירעורעַכ יִהָנָיְהָתְ םֵכְׁשְפנ ומלמ ּוסְנ5ֿ

 יֵדְכְלַּת ּתַא-םנ ּךִיתורָצואְבּו ףךיׂשעמְּב ָּחְטּב ןעי יז
 :'ִּדְחְי ויִרָשְו ויִנָהְּכ הֶלּונַּב ישימכ אָצָיְ

 דַמְׁשָנְו קָמַעָה דֵבֲאְו למת אל :בעְ ריׂ-לָכדילא ידדש אבר
 אֵצּת אנ יִּכ בָאומל יץיצדּונתפ :הָוהְי רַמֲא ירֶׁשֲא רֶׁׂשיִמַה

 :ןַהְּב בשיי ןיאמ הָניִיְהְת המשל יהיִרֲעְו
 :םָּדִמ ּוֵּבְרַח ענמ רּורָאַו הָּיִמְר הָוהְ .תֶכאֵלְמ הָשע רּורָאופ

 ויִרְמְשילֶא אּוה טקשו ויִרועְּנִמ בָאֹומ ןנאשיי
 ךַלָה אָל הָלְוגַבּו יִלָּב לֶא ולָּבִמ קרּוה-ייִאְלְו

 sir מב אל ֹוחיֵרְו ב ומעט דַמָע ןַּכ-לַע
 ויָלָכְו ּוהָעַצְו םיִעֹצ ל"יּתְחלׁשְו הָוהְיְדָאְנ םיִאָּב םיַמְיהַּנִה ןֵכָלַי
 תיִּב ושב"רָשאּכ שומּכִמ בָאומ שבו :ּוצַפני םֶהיִלְבְנְו ּוקיִרָי
 :םֶחָטְבַמ לֶא תיִּבַמ לֵאָרׂשִ
 :הָמֲחְלַמַל ליַחְיִשְנַאְו ּונָחנַא םיִרּוּבִ מאת ךיא4
 חַבָטל ּודְרָי ויָרּוחַּב רֶחְבִמּו יהל יהיִרְעְו בָאֹומ דרש
 :למַש תֹוֲאָבְצ הָוהְי למה"
 :דִאְמ הָרַהְמ ֹותָעָרְ אובל בָאומדדיא בורק

crrp? 6] 65 | 2°prb | 6 6 yA (iarplelia) |ד *1 לע(6) || 5 >6, 8 61 | 9%  
 ל frt add, vel ? exc vb cf 6 | 4 *1 6 18MSS vrs WT || * >6 | 5  ָהיֶרועְצ
 Q ייעצ; 16 6 ?nay cf 65155 | 5 “lc 0969 nn 6 [6 155 | * 1 וב
 cf Jes | 5 dl 6 66 Jes | % cf Jes 15,5; 6 ףאסטס(16) | 6 *?; prps ָהְניִחְּו|

“1a mlt MSS17,6 59 || ל *% 6 ָךיתּורְצְמְּב (+ )) |  cf1 רעְרַעְּכ  frtורעּכ, Tל 6)  

 Q Wing | < א דחי 0 mit Mss וּבחָי | 8 * 6 דש | *1 לע (6) | * >68 |
 41 6 68 'ָאַּכ | g°?;6 סף | < 1 6 6 אצי | < 68 'עדלֶכְו | זס >6 ||
 זז :1 לע 66 | * 16 6 אל | 12 16 6% (i | 15 5 6 רע: 1 6 3* ויָרעְו |

 ל כ6; 61, טו 1? הָלֲע ויָלֲע רש cf 18 | = >6 | 16 6 םזי



 726 הימרי 48,1—46,26

 םיּתַתנּוז% :ּוּב םיָחְטְּבַה לַעְו יהֹעְרפ-לַעְו ָהיִכְלמְדלַעְו ָהיֵהלֲאדלַעְו

 ןבְדירֶַָ בע יב לבבל ךעארכְנ יב םָשַפנ ישקבמ לִי
 ם | :הָוהְיְִנ םֶדְקְיִמיכ ןֶכָשִּ

 לֵאָרְׂשִי תָחַּת-לַאְו | בקעי יּבְבַע אָריִּתלַא הָּתַאְניז
 יםִיְבְׁש ץֵרַאמי ךעְרזתַאְו קוחְרמ ףעשומ יֵנְנַה יּפ
 פ דיִרְחִמ ןיאו ןנֲאשְו טָהְׁשְו בוקעי בָשְו

 הָשָעֶא יִּכ 'יִנָא ְתִא כ הוהְי-םִאָנ בקעֶי יִּבְבַע אָדיִתְלא 'הָתֶאְל
 הָלָב הׂשֲעֲא-אל ָךְתֶאְו הַּמָׁש ךיִּתְחּדַה רֶׁשֲא וםִיּונַהלְכְּ הלכ
 ס :ךקנַא אל הָּקנְו טֿפשמל יִּתְרַּפִיְ

 םיִּתְׁשִלּפ-ילֲא *איִבָּנַה ּוהָיְמְרִילֶא הָוהְידרַבְד הָיָה רֶׁשֲאֹיי 7
 הֶוהְי רַמָא הָּבי :הָנַעתֶא הלר הָּכִי םִרֲמְּב"

 ףטוש לַחְנְל ּויָהְו ןופָצִמ םילע םִיָמדהְּנַה
 ּהב יֵבְׁשיְו ריִע | ּהָאּלָמּו ץֶרֶא ּופָמְשִיְ
 :ץֶרָאָה בֵׁשֹוי לָּכ ליה םֶרֶאָה ּוקעֶזְ

 ֹריללג ןֹומֲה .וּבְכְרל שעֶרמ ויליִּבַא תֹוָסְרּפ תטעש לוקְמ
 :םִיָדָי ןויפרמ םיַנְּב-לָא תובָא ּוָנפֲה"אְל
 םיתְִׁפלְכ-תֶא ררְׁשל ג אְּבַה ימוַהלע

 ירזע דיִרָש לָּכ ןוכיצלּו בצל יֵתיִרְכַהָל
 :ירוּתּפַכ יא" תיִרָאְש יםיִתְׁשלְפתֶא' הוהְי דרשדיּכ

 ולא יהָתְמְר העל הָחְרְק הבי
 :יִדָדוגְתִּת יִתָמִידַע 'םֶקְמַע תיִרָאָש

 יטקשת אל הָנָרע 'הוהיל בֶרֲח יוהי
 :יִמְדָנ יִעָגָרַה  ךרָעִַלֶא יִפְסֶאַה
 ּהָל"הְוִצ הוה ייֵמְקְׁשִת יא

 ס הָדָעָי םש םִיַה ףוָח"ילֶאְו ןָלְתְׁשַאדילַא
 לאש יהא תואָבְצ הָזהְי לַמָאהְּפ בָאומְלי 5

(non 6( | 27 *° 6 Dawn ₪0 0 30,10 ||26 <6 | 27. 28 = 30,10. 11 41  
 28 * >6ל* || * 6 -ץפ nonn, cf 50,16 | 5 'גה >65 | Cp 47, ז ** >6 || * 1 לע

a44 |1 6 630 ויִתַבְּכְרַמ || *%  ftיִבָשוי | 3 =  ca 403155 Vrs6( | << >6 || 2 ( 
 4 * 6 םִויַּב | * 6 יִּתַרְכַהְו | = 1 cf( 6) םֶרֹוֲע תירַאְׁש-לְכְו ןודיִצְו רצ | < >6,
 dy | = 6 םייֵאָה | 5 *16 6 לע | * 6 "ג | = 6 םָנע, 1 8 6 6 םיִקָנָע |

Cp 48, ** <6.הוהי | 7 * 650 טקשת | * 6 לע() |  al6 *>6 | * 68  
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 :תָרּפדרַהְנד לא ןּופְצ ץֶרֲאְּב 'תֹוֲאָבְצ הָנהְי יָנדאל" חַבָז יִּכ
 םִיָרְצַמדתַּב תלּותְּב ירצ יחקּו רֶעְלִג יָלֲעוז

 דל ןיא הָלַעת יֵתֹואָפְר ייתיִּבְרָה אנשל
 ץֶרֲאָה הֵאְלִמ ְךֲתָחְוצְו יגל םיוג ּוָעְמָשי

 ס  :םֶהיִנְש לפָנ ויְָחַי ילָׁשְּכ רוּבְנְּב רוָּבִניכ
 "רצאָרְדַכּובְנ אובְל 'איִבָּנַה והימריילֶא הוה רָּבִּד רֶׁשֲא ירָבְּבַהינ

 :םְָצִמ ץֶרָא"תֶא תכַהְל לבב למ
 "סחְנַּפחַתְבּו ףַנֶב ּועיִמָשַהְו לודְנִמְב *ּועיִמָשַהְו םירָצְמְב ּודיִגַהי+

 :ּיִביִבְס בֶרָח הָלְבָאיִּ דל ןְכָהְו בֵצֵיְתַה ּורָמִא
 :ֹופָדַה הָוהְי כ דַמֲע אל 'ּךיִריִּבַא יףְחָסִנ ַעּודַמ5
 ףרמאיו ּוהָפְרלֶא שיא לַפְנְדִּג ללשוּכ יהָּבְרָה 5

 :'הָנויַה בֶרֶח יִנְּפִמ ּונָּתְַלומ ץֶראדלֶאו ּונַמע-לא הָבְׁשְנוו" הָמּוק
 :דעומה ריִבַעַה ןואש םִירְצִמְַלִמ | יהַעְרַּ יבש יאָרק
 יומש תוָאָבְצ הָוהְי לה -םָאְג יִנָאדיַחיצ

 :אֹוְבַי םִיּב למְרכְכּ םיִרָהְּב רֹובְתּכ יִּב
 םִיָרְצַמ- "תב תָבְשוי ְּךָל ישע הלוג יִלָבפ

 ס  :בשֹו ןיִאַמ הָתְַצִנְו היְהִת הָמְׁשל : ףנ"יִּכ

 :יאָב אָּב ןֹופָצִמ ץֶרָק םִָבצִמ יהָיִפ"הַפִי הָלנָע
 וְָחי וס ּוגְפַה הָמה"'םנ יִּכ קּברמ ְלְָעְּכ יהָּבְרְקְב ָהיַבכְׂש"סנ*י

 ׁשֶחָנַכי "ּהָלוקי> :םֶתְּדְקְּפ יתע םַהיֵלֲע אָּב 'םָדיִא םִי יִּכ ּודָמָע 'אל
 יוָתְרְּג :םיִצֲע יִבְטחְּכ יהל ּואָּב תומְְּרקְבּו וכלי ילָיָחְבדיִכ "דלי
 :רפְסִמ םֶהָל יאו הָּבְראַמ יּוּבַר יִּכ רֶקְחַי אֶל יִּכ הָוהְיְיַאְנ ּהָרֲעַ

 תואָבְצ ּהָוהְי רַמָאי*5 יןפְצ"םע ְִיִּב הָנְתַנ םִָרצִמ"תּב הָׁשיִבהיי
 םִיַרְצִמ-לַעְו העְרַּפ"ילֲעְו יאִֹמ ןּומָאלָא דקופ יֵנְנַה לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא
 זס %%1 6 6 הוהיל | < 6 'ֶאָמ | 16 6 לע | זז 51 6 0 תיִּבְרה א יִת-- |
 * 6 ָךִיִת-- | 12 516 6 ךלוק | * 6 לָשָּכ | זָב *>6 || ל 6 דָיְּב | < >6 | %>65*|

cod) 6 0%;6° + 6ח6 ( &purev1ןוּכָהו | 15 ° 6  ft14 55 >6 | ל >6 || < >6,  

 prps ףח םָנ || ל prb 1 6 651155 )6¥( ּךְריִּבַא | 16 * 6 -6 ח\\066 טסט, ₪1 ברע |

AXnvuefie |5 6 'אי || % 09* ּומּוק || << >3*6 || 6 ןגטא.  | ) (trsp6 לכ  * 
oJ) © 65% 66066 || 18 °° 6 kip. 656 1 | ל 63+  frt17 ** 659 םשדתַא ארק,  

rooMSS 658 alפי | < ‘ ovai || 20 51 6 mlt MSSא\מ0מס6ד6ו  x.066 || 19 6  
 ּהָב, וצו 1 ָהֶלָע | 21 * ?ada | ל 3 Dal | 5 ca 25155 34 אלו | % 6 דיֵא |

 < 6 תעְו | 22 * 6 לוק | *-* 6 קרש שָחָנכ | < 6 לֹוחְב | 4 ca 501155 ךל, 1
 6 68 ָהיִלְע | 23 * 45 set ותְרַּכ 6 66 | * 6 בָר | 25 ** >6 | "1

 'מא"אנ"לע | < 66 לע | < קמ 61 6 6



 724 הימרי 460,10—45,4

 רֶמָא הָּכ ויָלֵא רמאתו הָכ+ :יִתאָצְמ אל 'הָחּונְמּו יתֲחְנֲאְּב יִּתְעַנְי
 : תָוהְי

 שתנ נא יִּתְעֲמְנירֶׁשַא תֶאְו סרה יָנֲא יִתיֵנְּבירׁשֲאי הגה
 הָוהָי-םִאְנ רשָּב] :יאיה ץֶרָאָהדלָּכזתַאְוי

 -לָּב-לע הָעְר איִּבַמ יִנְנַה יפ יׁשָקבּת-לַא תֹוָלדנ ָךְל"שּתַבְּת הָּתַאְופ
 פ :םש-ּךלת רֶׁשֲא יתֹומְקְמַה-לָּכ לע" לֶלָשְל ךשְפַנתֶא ל יִּתַתָנְו
 cre איִבָּנַה הימְרילֲא הָוהְי"רַבְד הָיָה רֶׁשֲאי 6

 תֶּרַהְנ"ילע הִיִהירְׁשַא םִיַרצִמ למ ֹוכְנ הֵעְרַּ ליה-לע םִירְצִמל*

 תיִעיִבְרָה תנׁשּב לב למ רפאְְדכּובָנ הָּכַה רֶׁשֲא שֶמכְכּ
 :הָרּוהיְָּלָמ והשיב םיִקְיוהיִל

 :הָמֲחְלמַל 'ּושְנּו הָּבצְו ןגָמ רֵכְרע
 םיִעְבְכְּב ּבְצִיִתָהְו 'םיִשְרּפַה יֹולֲעַו םיִסּופַה ּורְסַאי
 :יתֹוניִרּפַה ּושְבִל םיִחָמְרָה 'וקְמ
 נתכי םֶהיֵרֹּבִגְוי רּותֲא 'םיגוסְנ םיִּתַח הָּמַה יִתיִאָר ַעּוּדִמ5

 = הָוהְיִאְנ :ביִבָּפִמ רגָמ ָנְפִה אָלְו ּוסָנ יסונָמו
 רּבִנַה טָלֶמִילַאְו לֵּקַה סּונְידְלֶא6

 :ּולְפְנְו לְׁשְּכ תֶרפְירַהְנ ךי-לע יהָנּופצ
 :לןימימ שנת יתֹורָהְנַּכ הל רֹוְָיּכ הָזיִמל

 רָמאיַו 'םימ ּושַעְּגְתִי תורָהְנַכְ הלעי רָאְיּ יםיִרצְמ
 הב יבש רע הָדיִבא ףֶרָאהְַסַכַא הָלֲעֶא

 םיִרובְּגַה אָבִיו בכה ְְלְהְתַהו םיִסּופַה לע
 :תֶׁשְק יֵכְרְד "ישְפְּת םיללְו ןֵגמ יֵשָפְת טופו שו

 ויָרְצַמ םֶקָּנַהְל ּהָמָקְנ םנ יתואָבצ יהָוהְי ינדאל" אּוהַה םוּיַהְופ
 םֶמָּדִמ הָתְוְרְו הָעְבְׂשְו ברח הָלָכֲאְו

 3 5 ?6b | 4° ins תַא || *ל >6; אז 155 6 איֵה יל | 5 * 5+ תולֹדְג
 mel >6 | = 6 םּוקָמלֶבְּב | Cp 46, 1 25,13 || = ca 5 'נהדלָּכ-לע |
 + 36 A) (clauduss) | ל Or b | =°<6 | 3 * קנס 63 ואש | ל 6
 ושנה | 4 * 66 ּולַע 3 ּולַעַה | ל prמ a44 | = 1 6 80 'ציתה | 6 ומר, +

‘oi | = ₪ add; 6 (b16r1 =ל 650  | ft dlרשה || 5 = >6, ' sic 1 | * mlt MSS 
 דו 8?) "י 'בג עודמ | >5 קמ 4; 6 סונ6) | 6 * 8 םיִרוּבְנַּב | * >6 |
 7 * 630 'ִכְו sed ft add || ל 6 םימ sed cf (v 8) 8° | 8 = 6 םירצמ יִמ ed ימ

prb dl |ץֶרֶאָה | 95 >6  deriv | °° = 7b; dl 6 6 | <1 ftימימ ! ex praeced 
  = prbדס | 6 | 4 dlואצ rb 16ק < | ? | ada(פ)פ ָהיֶבְׁשי | 9 < 6? ּוגְנכְתַה <

lc S sol הוהיל | ל 1 6 6 | < 6 הוהי ברח cf 1055 frt .1וברח 



44,23—453 JEREMIA 723 

 םָתאָמֲח רָשַאְו םֵּתְרַפְק רֶׁשֲא יִנָּפִמ :הָזַה םִּיַהְּכ יֹבָׁשֹוי ןיאמ"
 אל ויָתודֲעְבּו ויָתקְחְבּו וָתָרְתְבּו הוהְ לוק ָּתְעַמְׁש אָלְו הוהיל
 רמו פ = :יהָזַה םּויַּכי תאּזַה הָעָרָה םֶכְתֶא תאר ןפ-לע םָּתְכַלֲה
 הלוהְולְּ הָוהְיְדרַבְּ ועמש םיִשָגַה"ילָּ לֶאְו err הומר
 *רמאל לֵאָרְׂשִי יָהְלֶא *תּואְבְצ-הוהְי רַמָא"הְב :יםירְצמ ץֶראְּב רֶׁשֲא
 הׂשְע מאל וםתאלִמ םֶכיִדיִבּו ֿםָכיִפְּב יהְנְרֶּבִדְּתַו יֹםָכיֵׁשְנּו םֶּתַא"
 ּהָל פל םיִמשה יתָכלְמְל קל ּונְרֹדְנ רֶׁשֲא ּוניִרְדְנתֶא הָׂשֲעַ
 :יְכיִרְדְניתֶא הָניֵׂשעת הֶשָעְו םָכיֵרְדנ"תֶא 'הָנֶמיִקִּת םיִקָה םיִכְסִנ

 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב יבשה הויל הוהָי"רַבְ ּועָמָש ני פ

 ים ץֶרָאלְכּב" הוי ינאי .רמא יהתה שילוב
 רֶׁשֲא הָדּוהְי ׁשיִאלְכ ּוּמַתְו הָבֹוטְל אָלְו הָעְרְל םֶהיֵלְע דְקש יֵגְנַהיז
 "ןמי ןּובְׁשְי ברח יֵמיִלְפּו :םֶתּולְּכדדַע בָעְרָבּו בָרֲחַּב םִיְצִמ"ץֶרֲאְּב
 הֶנּוהְי תיִרֵאְׁש"לְּכ ּועְדְָו 'רָפְסִמ יִתְמ' הָדּוהְי ץֶרֶא יִיְרְצַמ ץֶרֶא
 :םָהַמּו יֵנַּמִמי םּוקָי ימדרַבְּד םֶש רָנָל םִיְֹצִמ 'ץֶרָאְל םיִאְּבַה
 הֶּנַה םָקָמַבֹי ם םֶכיִלַע וגא דֶקפדיִּכ יהָוהְי-םֲאְני תואָה םכל"תאזְנ>
 רַמָא ו הב ס :העְרל 'םכילע ירבד מק םוק 'יִּכ ּועְדַּת ןעמל

 דָיִּו יבוא יב םיֹעַמַלְמ עֶרְפֲח העפתֶא ןתצ יִגְנַה הוה
 רֵצאָרָדכּוְבְג דב הָדּוהְויּדְלִמ ּוהְיקְדצ"תֶא יּתַתָנ רֶׁשֲאַכ ּוָׁשְפנ יִשְקַבְמ
 ס  :וׁשְפנ שָקַבְמּו וָבָיִא לֶבְּביּרַלַמ

 ֹובְתָכְּב הָיְרנ"ִּב ובלא איִבְגַה ּוהָיְמְרִי רָּבִּד רֶׁשֲא רֶבָּרַהי 5
 םיִקוהיִל תיִעְבְרָה הָנׁשב וה ּוהְיָמְרִי יִּפָמ "לע הָלֲאָה םיִרְבְּדַהדתֶא

 יִבאָכַמִלַע ןְָ הוה סי ל אנו יראה דר לע
  616 68 Ilלל <6 |23 ** >6 | 24 * לכ >6 || ל >6 | 25 * >6 || ל 22

 | םיִׁשָנַה הָנַּתַא | %16 6 'ת | * 617% || ! 5 44; 1 הָנְמיִקְּת || = 1 ₪ םֶכיֵרְבּד 8>
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  A4,12—22הימרי 2

 תיִרְכַהְלּו הָעְרל םַבָּבי יגָפ םֵׂש יְִנַה ילֵאָרְִי יהלֶא תֹואָבְִי הָוהְירֿמָא
 םַהיֵנפ ּומָשְרָשַא הָדּוהְי תיִרֲאׁשזתֶא יִתְחקָכְיִ : יהָדּוהְי"לָּכ"תֶא
 בֶרֲחַּב ולפי םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב יל ּומָתְו יש רוגל םיַרְצַמ-ץֶרָא אבל
 'הָלָאל ' יָהְו 'ּותְמָי בַעְרְבּו בֶרָחּב לּולג-דעֶ ןֹטָּקִמ ּומַּתַי בערב
 םִיַרְצִמ ץֵראְּב םיִבָשּויַה לע יִּתְדקָפּו :יהָּפִרָחְלּ הָלָלָקַלְו המשל
 טיִלְּפ הָיָהְי אלו ;רָּדַּ יבֲעְרְּב בֶרֲחַּב םֶלָשּוְילִע יִּתְדַקִּפ רשאּכ

 יבוש םִיָצִמ ץֶָאּב *םָשירָּל םיִאְּבַה התה תיִראָשל "ירש
 םֶׁש 'תָבָשָל בּושל םֶשְפַנתֶא םיִאָשִנְמ הָּמַה"רַׁשֲא הָרּוהְי ץֶרָא
 םיִשָנַאָהילָּכ ּוהָיְמְריִתֶא ונעַיַני55 ם :'םיִטָלְּפ"םִא כ ּובּושְידאְל ייּכ
 יתִִרְמְעָה םיִשָגַה לָכְו יםיִרֲחַא םיקלאלי םָהיֵׁשְנ תוְרטְקַמיִּכ םיִעְדיַה
 :רמאל ורב םִַרְצַמ-ץֶרָאְּב םיִבָשִּיַה םַעָהְדלָכְו לוד להק

 וכוז לא םיעָמש ננו הָוהְי םשב וניל תדר רבה
 םמשה 'תֶכָלַמְל רטקל וניפמ אָּצְיײרַׁשאורָבְּרַה"לְּכדתֶא הֶׂשֲעַנ השָע
 ּוניִרָשְנ ּוניִכְלִמ ּוניִתֹבֲאְו ּונָחְנַא ּוניִשָע רֶׁשֲאּכ םיִכְסְנ ּהָל'ָךיִפַהְ
 אל הָעָרְו םיבוט הָיְהנַו .םֶתְלעַּבָשג םֶלָשּורי תוָצָחְבּו הָדּוהְי יִרְעְּ
 'םיִבְסְנ הפה םִיַמְׁשַה יתָכְלִמְ רַטְָל נְלַלֲח זָאַמְה5 :ּוניִאָר
 יתָכְלָמל יםיִרָטְקְמ נֲחְנַא-יִכְיופ :ּונָמָּת בֶעָרְבּו בֶרָחַבּו לכ ּונְרָסָח
 םיִננּכ ּהָל ּוניִשָע ּוניִשְנַא יִדעָלַּבַמַה םיִכָסְג ּהָל 'ִךַּסַהְלּו םִימׁשַה
 םַעָה- לָּכְדלֶא ו ּוהָיְמְרִי רַמאַופ חם :םיִכָסְנ ּהָל ְּךַּסַהְו יהָבַצֲעַהְל
 :ירמאל רֶבְּי ּוָתֹא םינעָה ?םֶפַהדלָּבדלַעְ םיִׁשָּנַה-ילֲעְו םיִרָבּגַהְילַע
 םֶָשּור תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יָרְעְּב םֶּתְרַטְק רֶׂשֲא יִרָטְקַהדתֶא אָלָהיי
 הוהְי רֶכָז 'םֶתא ץֶרֲאָה םעֶו םֶכיִרָשְו 'םכיִכְלַמ םֶכיֵתּובֲאַו םָּתִא
 םכיֵלְלעֶמ עֶר יִנָּפִמ תאָׂשְל י דוע הוה ליאל ובל" לע הָלעתו
 הֶלְלְלְ הָמְשלּ הֵּבְרִחְל םֶבְצְרַא יִהְּתַו םֶתיִשַע רשא תַבַעְתַה ינְּפִמ
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43,11—44,11 JEREMIA . 721 

 תל תֶוָמל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ אתא הָּכַהְו האָבּויי :םָהיֵלֲ ףֶרוְרֶפָש

 ערה הָטעי רֶׁשֲאכ םִיֹלְצִמ ץראתא הָמְעְו יֹםֵבְׁשְ םָפְרְשּו יםירצַמ
 רֶׁשֲאי שָמָש תיֵּב תּובְצַמ-תֶא רַּבׁשְו :םולְשְּב 'םשמ אָצַיַו ודְנְּבדתֶא
 פ - :שֶאָּב ףֶרְׂשִ ימיָרְצְמִהלֲא יִתָּבתֶאְ יםִירְצַמ ץֶראּב

 םיִבָשּיַה םילוהיַה"לּכ ילֶא והימרולא הָיָהדרָשַא רָבְַּהי 4
 סיִרְתַּפ ץֶרָאְבּו dn סָחנַפְחַתְבּו ללָנמְּב 'םיִבשַה םִיָרְצִמ 4

 ברח ינו הדּוהי  יִרָט"'לָּ לעְו םֶשּורילע ל יִתאָבַה רשא הָעְרַה

 ִניִעְבַהְל וש רֶׁשֲא םֶתָעָר ְנָפִמ :בשוי םֶהָּב ןיִאְו יהֶזה וה
 םָּתַא הָּמָהי 'םּועְדָי אָל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיָהלאָל ידָבַעְל רַׁטְקְל תֶכְל
 ַחְלֶשְו םיֵּבְׁשַה םיִאיִבָּנַה יֵדָבע"ילָּכדתֶא םָכיֵלֲא חַלְׁשֲאָוצ :יםָכיִתְבַאו
 אָ :יִתאָנְׂ רֶׁשֲא תאוה הָבֲעּתַהירַבְּר תא ושַעַת לאָנלא רָמאל
 םיהלאל רטק יִתְלְבְ םֶתָעְרַמ בּושל םֶנְזָא- תֶא ּוטָהְד -אָלְו ועמש
 םלשּורי תוָצָחְבּו הָדּוהְי "יִרְְּב רַעְבִּתו יִּפַאְו יִתָמֲח תת :םיִרֲחַא
 הָוהְי רֶמֲא"הְכ הָּתְַו ם | :הָזַה כ יהֲמְמְׁשְל הבל הָניִיָהְּתִ

 יִתְלָבל הָרּוהְי ךֹוָתִמ קוי ללוע הָשאְוישיא םֶבָ תיִרָכַהְ םָכֲתְׂשִפַ
 םיַהלאל רק םֶכיִדְי יִׂשֲעַמְּב ֵנַפיִעְבַהְל :תיִרָאְׁש םֶכָל ריתוה
 תיִרְכַה ןעַמְלי םש רוגל םיִאְּב םָּתַארְׁשֲא םִיבַצַמ ץֶרָאְּב םיִרחַא
 יםֶּתְחַכָשָהפ :ץֶרָאָה וג לֵב הפְרֲחלּ הֶלְלְקל םָכְתֹויֲה ןעמְלּ םכְל
 תֶאְוי *ויָשָנ תֹועָר תֶאְו הָדּוהְי נ יכלַמו תֹועְר"תֶאְ םֶכיִתוְבַא תועְרתֶא
 תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי ץֶרֲאְּב ּושָע רֶשֲא יםכיִׁשנ תַעַר תֶאוי :םֶיִתְעְ
 יִתְרותְב ּוָכְלַהְאלְ ףארי אָלְ הֶּזַה םויה דע ּאבָ אלס :םָלׁשּוְי
 -הָּכ ןכְלוז ס :יטְכיֵתּובַא נפל םֶכיִנפלי יִּתְתְנרֶָשַא יֵתְקְחְב'ֹו
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 220 הימרי 43,10—42,20

 םֶכיִתּוׁשְפַנְּביֿפיִתעֶתַה יִּכ>פ :"םויַה םֶכְב יִתָּדיֵעַה"יַּכיּועְדִּת עדי יםיָרְצִמ

 prego ops aaah ro eh sw AN aw ose ונדעב פַּפְתַה רמאל כיל הָוהיְלֶא יִתא יםּתחַלְׁש םתַאדיכי

 לכלה יכיל הוהְ לוקו םֶּתְעַמְש אלו יי םכל גארי :ּוניִשַעְ
 יךֶבָּדַבּ בערב בֶרָחּב *יִּכ ועדת עֶר הָּתַעְו :'םכילא יִנְְלָשרָשַא
 יִהְיַו 43 o :םש רוגל אובל םֶּתְצַפִח רֶׁשֲא םיקמּב תּומת
 ימָהיֵחְלֲא הָוהְ ירכא םעהילָּבלֶא רב ּוהְיִמרִי תולָבָּ
 ס :הָלֶאָה םיִרְבּדַהלּ תֶא םָהיֵלֲא יטֲהיֵהְלֲא הוהְי "ָחְלֶש רַשַא
 יםיִדְַּה םיֵׁשְנֲאָהלָכְ ַחְרְקְּב ןָגָחֹוְו יהיעשוהךב הָיְרזְע רָמַאְיַוְי
 ני הלא הָוהְי חלש אל ירֵּבַדְמ הָּתַאי רֶקֶש 'ּוהיַמְרַי-לֶא יםיִרְמָא
 ְָתֶא תיפמ הָיְרַנ"ּב ּורָּב יֿכ3 :םָׁש רּוגָל םִיַרְצַמ ּואְבְתְאָל רמאל
 ּונֲתא תֹולְנְַלּו ּונָתא תיִמָהְל םיִּדְׂשֵּכַה"דִיְב ונתא תֶּת עמל ּונּב
 לוק םעֶהלָכְו יםיִליֲחַה ירָשלכְ יִתְרְקְּב ןָּנֶחוְי עַמְׁש-אָלְו :לָבְּב
 יםילוחה יִרָשלָכ | "ַחְְקְּב ןֶנֶחּוי חקיו :הָדּוהְי ץֶרָאְּב תָבָשְל הוהְי
 רּוגְל םׁשוחְּ רֶׁשֲא םיוגַהלָּכִמ ובָש-רָשַא הָדּוהְי תיִרֲאׁש"לְּכ תֶא

 יתֹונְ"תֶאו ףַטַה-תֶאְוי םיִשָנַה-תֶאְו םיִרָבּנ8ַתֶא< :יהָדּוהְי ץֶראְּב
 -תֶא 'םיִחְּבַטדבר" ןְראָרּויְבְנ חינה רֶׁשֹא ׁשֶּפנַה"לְּכ תֶאְו כמה
 ךןֶּב רְּבתֶאְו איֵבנַה ּוהָיְמְרי תֵאְו ףָפְשְּבי םֵתיתֲאְָּב ּוהָיְלַד
 -דע ּואָבְיו הָזהְי לֹוקְּב עְמָׁש אל יִּכ םִיָֹצִמ ץֶרֶא ואביו? :ּוהָיִרְג
 ס | ּסָחְנפְחִּת

 םיִנָבַא יִדָיְּב חקפ :רמאל סָחְנַפְתַתְּב והְיְמְרִילֶא הָוהְי-רבְד יהיו
 סָחַנַפחַתְּב הָעְרַּפתיִּב חַתַפְּב רֵׁשֲא ָבלַמַּב מב םָּתְנַמְַּו תל
 תוכי הָוהְי 5ַמָאהְּכ יםָהיִלַ תְרַמָאְויי :םיִדּוהְי םיִשְנַא יִניִעְל
 יְִּבֲע בבל ךֶצאְרְדַכּוְבְנ-תֶא יתחקל חלש יִנָנַה ילַארְׂשִ יֵהלֲא
 -תֶא הָטְנְו ייֵּתְנַמְט רֶׁשֲא הָלֲאָה םִיִנָבֲאָל לעממ ֹואָסְכ יִתְמָשְ
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dlc 6A | % <6 | >> <6 | 2156 |זמ p55 3 םָּתְחַלְׁשּו 8* םתא יכ | =  

 56[ 6>5] 6>5 || 22°56 | ל16 טנפ 'ִבּו || < 666 6 | 56175 | Cp ה
 6 6 | ל >6** | 2 *1 6 6 הָישַעַמ cf 42,1 | * prb 416 6 || 51? םיִרָחַאָה | ג
 6 6 רמאל | << 5 61 6 6 | 11 6 6 ּוניִלֶא | 4. 555 15 6 לוח | 56
 םספמופ ץֶרָאָּב רוגל | 66 א. ד6 גסוח6 sed 6%55 8% עףחוט || ל 3 תיִּב |
 © <6 || < >6 || << >6 | ף 5 6 ָךָל | ל 6 ? & ח2000006 )Dליַאָּב( 0

 || <6 || ><6זס < >6 || ל-ל ||  add [dittogr)?) | 5 81 6 6(ןבלמב  ft sic 1לב, =
5 1 6 68 by] | > 1prb 6 6** ּתְנַמְט 
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 וליָקְּב עֶדימֲאְו בֹוָטימֲאé :הֶׂשֲעְג ןֶּכ ּנילֲא ְּיַהלֲא הָוהְי לש
 רַשַא טל מג ףיִלֶא א םיִחְלָש יא רֶׁשֲא ונופל הָוהְי

 לאו תק anno אלק תל הוהי"רַבְד יהי םיִמ
 רָמאינפ :לודָנ"דְַו ןמָקִמְל םעֶהילְכְלּו ותא רשאי יםיִליֲחַה ירָש-ילּ
 ליפַהְ ויָלֲא יִתֹא םָּתְחַלְׁש רֶׁשֲא לארי יהא הָוהְי רַמָאזהָּכ | םֶהיִלא
 AE םֶכְתֶא יִתיִנְבּו תאֹוַה ץֶראְּב ובְׁשת יבּוׁש-םָאוס : : ונפל םֶכְתַנְחִּת
 רָשַא הָעְרַהילֶא יִּתְמָחַנ יִּכ שוָּתֶא אָלְו םֶכְתֶא יִּתְעַטָנְו סֹרָהָא
 ויִנָּפִמ םיִאָרָי םָּתַארַׁשַא לבְּב ְךֶלַמ יֵנְפִמ ּאְריִּתלַאוז :םָכָל יִתיֵׂשָע
 ליִצַהְלּו םֶכְתֶא עישוהל יִנָא םֶכְּתַאיִּכ הָוהְידםִאְנ ונָּמִמ ּואְריִתלא
 ימָכְתֶא ביִשַהְי" יםָכְתֶא םֶחְרְוי םיִמֲחַר םכְל ןתְאְוי :לןדיִמ םֶכְתֶא

 יִתְלבְל תאנה ץֶרֲאְּב בשג אל םֶתֵא םיָרמְא"םָאְו ֶכְתמְַאלַא
 רשאי אובְנ םִיָֹצַמ ץֶרָא יִּכ יאָל רמאלי+ :םֶכיֵהְלֲא הָנהְי לוקְּב עמ
 םָׁשְו בַעְרְנדאְל םֶחְללְו עֶמְׁשִנ אָל רָפּוש לוָקְו הָמָחְלַמ הָאְרְנאְל
 הָוהְי רַמָאזהְּכ 'הָדּוהְי תיִרָאְׁשי הָנהְיְדרַבְד ּועְמְׁש כל יהָּתַעְופ :בשנ
 יםִיַרְצַמ אבל ל םֶכיֵנַּ ןומְׂשְּת יםוש םֶּתַאדסִא ילֵאְרְׂשִ יִהלֶא תואְבָצ

 'םש הָנַמִמ םיִאָרְי םָּתַא רֶׁשֲא בֶרָּתַה יהָתִיָהְו < :םש רגל םָתאָבּו
 יםָׁש יֹוּנָמִמ םיִנֲאְדםָּתַא-רְׁשַא בֵעָרָהְו םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶכְתֶא גיִׂשַּת
 -רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָה"לְכ ּוְְהיְול ּותָמְת םָׁשְו םִיָרְצִמ םֶכיֵרֲחַא קב
 בערב בֶרָחַּב 'ּותּומָי םָׁש רוגל םִיֹרְצִמ אובל םָהיִנָּפדתֶא ּומָש
 איב ינֲא רֶׁשֲא הָעְרֶה יִנָּפִמ טיל דיִרָׂשי םָהְל הָיְהְידאלְו ירָבְּרַבּו
 ְךַּתְנ רשֲאַּכ ארשי יהל תואָבְצי הָוהְי רַמָא הכ כ :םהילע
 םֶכָאְבְּב םָכילע ל יִתָמֲח ּךַתִּת ןֵּ .םלׁשוְרי ָבׁשודלע יִּתָמַח"ו יִפָאי
 -תֶא דוע ּואְרְת"אָלְו הּפְרְחלּ הָלָלְקַלְו המשל הלא םֶתיִיָהְו םִיָרְצַמ
 ּואָבְּת"לַא הָדּוהְי תיִרָאְׁש םכילע הנהְי רַּבְךפ :הָקַה םוקֶמַה

 6*5חַלְׁשי | 6 * 6םאְו | ל סי ּונָחָנַא אס הי ונָא | < "| 7 65 הָיָה |
 ה | ל >6 (6*א = 4) | < 6 ליַתַה | = >6 | * 1 דלֶאו | ףי>6 |
 ro * >8; 16 696 בושי | * 1 לע (6) | זז * 5+ 61 6 6 | ל ₪5 םֶדיַמ | 12 1
 6 638 םֶכיִּתְמַחְרְו | ** 6 םֶכיִתֹוביִׁשֲהַו '450 םֶכיִתְבַשהְו | 14 6 | ** =

prbl6 6 אלו | 15 * >6 | ל >5 | << סזמ 61 6 6 | %-% 61 6 6 | < >65 |  | 
 6 6 'צמדלֶא | 16 * 1 הָיָהְו | ל 6 ָהיֶנָפִמ | < >6 | 5 6 וויִנָּפִַמ | < >69 | '1 ₪ 6

cf 43,2 |3 ףדְרָי | < 1 קזמ 6 9 'ִמְּב | צל 1 הָיָהְ | ל 6 + םיִרְוַהז לָכְו קז םיִדָּנַה>  
“al5 6 וּמִּתִי | %16 630'ָבּו || < 61 6 68% | : 6 םיִלָּפ שיא? | 18 *°<6 |  

 6 6 | זס * 1 קזמ 6 209 רב הָז
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 םֶקיִחַאְןֶּב והָיְלדֶּנתֶא םיִחְּבִט-בר ןדֲאָרזוְבְנ ריִקְפַה רֶׁשֲא 'הְַָּמַב
 פ :ןומע יִנְּב"לָא רָבעל ְֶלַו 'הָיְנַתְנְ"ְּב לאַעַמְשי םָּבָשִו
 הָעְרָה"לְּכ תא תא רֶׁשֲא יםיִלְיַחַ ירש לכו ַחרקהַּב ןנְמּוי עָמשיַו וי
 ּוכָליו ו יםיִשְנאָהלכ"תֶא + ּוחקיו 2 :הָיִַתְְּב לאעֶמְׁשִי הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 רְׁשֲא םיִּבַר םִיַמ-ילֲא ותא ּואְצְמִַו *הָיְנַתְנְֶּב לאעֶמׁשִ-םע םָחְלַהְל
 ב ןָנֶמוְיתֶא לאָעַמָשידתֶא רֶׁשֲא םֶעָהלָּכ תֹוֲאְרַּכ יהיו :ןעְבנְּב
 םַעָהלָּכ ובסיו**+ :"וחמשיו ותא רֶׁשֲא יםיליחה יִרָשילָּ תֶאְו ימרק
 :"ַחַרְקְּב ןְנְחו-לֲא יכלו 3 ּובָשיִו "הָּפְצִמַהְִֶמ לאָעַמשְי הָבָש-רֶָשַא
 -לֶאָּלִיו *ןֵנָחּוו יִנְפִמ םיִשָנַא הָנמָשַּב סָלְמְנ יהָיְנַתְנְָּב לאעמשיו5
 -רֶׁשֲא יםיִלְיֲחַה שלו יחְְקְרּב נח תקיו ם :ןומע יִנְּ
 הָיְנַתְנְהָּב לֶאְעְמְשי תֵאַמ ביִשָה רֶׁשֲא םֶעָה תיִרֲאְׁש-לַּכ תֶא ותא
 הָמָחְלִמַה יִשְנַא ים יםָקיִחַאְדְּב הָילְַגתֶא הָּכַה רֶחַא הָכָצַמַה"ןמ
 יִתּוְרְִּב בש כליו 7 :ןועָבְּגִמ בשה רֶׁשֲא םיִסְסְו ףְו םיִשָנו

 םיִַָּּכה נמי :םִיָרצִמ אבל תֶכָלל ֶחָל תב לָצָארֶשַא יוָמכ
 "ןֶּכי ּוהָיְלדְּנתֶא יהיְנַתְנןֶבי לאעֶמְׁשִי הָכֵהיְכ םֶהיִנָּפַמ ּואְרְו יכ
 פ ראב לַבְּבירַלַמ ריִקְפַהרָשַא יָכיִחַא

 "ןֶּב הָנניוי יֵחַרָקוִּבי ןֶנְחוְיְו יטיִלְנֲתַה ירְׂשלְּכ ושני 2
 איִבָנַה ּוהָיְמְרלֶא יומא hod 2 םָעָה"ִכְו יהיעשוה

 תואר ףיניע רע הרה עמ נרשניִכ ‘תא תיל
 -תֶאְו ּהָּביִָּלִג רשא ְרָהַהתֶא ףיָהלֶא הָוהְו ּונְליָגְִוג :ונָתא
 יִנָנַה יִּתְעַמַׁש יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִי םָהיִלַא רָמֲאנּ :השענ רֶׁשֲא רַבְּרַה
 הָנעיײרְׁשַא ֿרְבְַּהלכ הָיָהְו םֶכיֵרְבדְּכ ימָכיֵהְלֲא הוהְילֲא לֶלַּפְתַמ
 -לָא ּורְמִא הָמָהְוי רָבָּד םָּכִמ .עַנָמָאדאל םָכָל יא יסָבְתֶא הָוהְ

 6<*10 0 56, nonn MSS 0 0 Ir a | ל 6 ֶּ 12° יי"
 ל 6 מע | 5 16 6 דלע | %>6 | 1326 | * לכ >6* || < ₪ ליִחָה |
 8 6 | 14 5% >6 | ל >6 | 55 >6 || 15 *> >6 | לל >6 | 16 ** >6 | ל 6

cf 69 | > 65םיִרוּבְג  prb et haec et vb sqq add || % 3MSSליִמַה | = >6,  
mit MSS er 068 תנְרְנִּב | ל 16  cfתרְדְנֶּב  crrp; frt 1 6 ’Aגסוח6 | 17 *  rd 

 םֶהָמָּכ, 2? | <>6** | 18°56 | ל*>6 | Cp 42,1 * 6 ליָחַה | **>6|
trsp post432; 40,8 | 2 *1 6 6 וילא ורמאיו <  cf1 6 6 הָיָשָעַמְֶּב הָיְרועו  = 

 איבנה (זזפק :) | ל >6 | < 2155 ּוניַהלֲא | 4 58, לכ 56 | * קrמ 41 6 66 |
 3 4155 8ּוניֵהלֲא | 6>*4 | * 6ּונהלֲא | 81 6 6 | קז 6 | 5 + 6 קיצי



40,16—4I,10 JEREMIA 717 

 -ןֶּב* לאעֶמְׁשי-תֶא הָּכַאְו אָּכ הָכְלֲא 'רמאל הֵּתְצִמַּב רֶָתָּסַב ּוהָיְלַדָ
 םיִצבְקּגַה הָדּוהְ"לּכ ֹוצֹפָנְו שפג הָּכָּכו הָּמַכ עֶדָי אָל ׁשיֶאְו "הָיְנְתְ
 -לֶא יםקיִחאןֶב ּוהיְלְַג רמי :הָדּוהְי תיִראש הָדְבָאְו יא
 -ילֶא רָב הָּתַא רֶקָׁש"יּכ הזה רָבְּדהתֶא 'שעְתִלא 'ִחְרקְְּב' ןח
 פ | לאָעֶמְשְי

 יעָמשיִלָאְְב הָינְַנְרְּב לאעָמְשְי אב יעיבשה ,שדָחבויָהְיַויש 1
 -ןֶבי ּוהְיְלַרְגהלֶא וָּתִא םיִשְנַא הֶרָשַעְו 'ּךְלָמַה יּבִרְו' הָכּולְמַה עַרֶזמ
 לאָעְמַשִי םֶקיו יהפצַמַּב וָּדָחַי םָחָל םש ּולְכאיַו הָתֲּתְצִּמַה "םקיחא

 ב ּהיְלְתֶא וכו וא ּוָהירָשַאםישָנִאָה תֶרָשַַּ יהיְגתְנְרּבי
 :ץֶרָאְּב לֵבְּבירָלַמ דיֶקְּפַהרַׁשַא לתא תַמיו בֵרֲחַּב ןֵפְׁש"ְּב םָקיִחֲא
 =יתֶאְו הֿפצּמּב ּוהָיְלַרְנ-תֶאי ָּתַא ּויָה"רׁשֲא םיִדּוהָיַהלְּכ תֶאְופ
 :ילאעַמְשְי הָּבַה הָמְחְלַמַה ִׁשְנַא תֶא " םֵׁשואָצְמַנ רֶׁשֲא םיִַָּּבַה
 ואביו :עָרְי אל ׁשיִאְי ּוהילדְנ"תֶא תיִמָהְל יִנָשַה םִויַּב יָה
 יערקו יֵחְלְנמ שיא םיִנמָש ןורמשמו ולָשִמ םֶכָשִמ םיִׁשְנַ
 אצופ :הָוהְי תיִּב איִבָהְל םיְּב הָנובְלּו הַָחְנַמּו םיִדְדְנִתָמּו םיִדָנְב

 וה" 'הכּ לה ךלה יהָפִצמַה-ןמ* םְתאָרקל "הית" לאעְמש
 יי :'ֹםָקיִחֲאןְב' ּוהָיְלדּנלֶא ּואָּב היא רמו יםתא שֶנְפּ
 רובה ' ות לֶא יהָיְנְתְְרּב לאעֶמְׁשַיי םַטֲחְׁשִיו ריִעָה ךוּתלֶא םָאְובְּכ
 ּורמאיו םַבדּואצְמְנ םיִשָנַא הָרָשַעְג :ּוָּתַאררֶשַא םיִשָנַאָהְו אּוה"
 םיִרעָשּו םיִטֶח הָרָשַּב םינמָטמ וגל" ׁשויּב נָתְמְת-לַא לאעמׁשילָא
 יש שא רוֿבַהְו :םֶהיֵחֲא ְּךֹוִתְּב םֶתיִמָה אָלְו לדְחִַו שבדו ןמשו
 והילַדְ-דַוְּבי הָּכַה רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָה יְִנַּפילָּב תֶא לאעֶמְׁשי יםש
 אלמ ותא לַאְרְׂשִידלמ אָשָעַּב יִנּפִמ אָסֶא למה הָשָע רשא אּוה
 תיֲִאׁשלְכי-תֶא לאָעַמׁש* יבש 10 :םיִלָלֲח ּהְיִנַתְבְרִּב לאעְמְשי
 םיִרָאְׁשּנַה םַעָהלּבתֶאְו למה תֹונְּב'תַא הָּפְצִמְּ ירשא םַעָה

 15 ° <6 | = >6 | 16 ** >6 | ° >6 | 516 א שעת 0 הֵׂשֲעַּת | %6 לע?|
 Cp 41, 1 * 6 הָׂשֲעְלֲא 3 לאָעְמְשִי | ל >6 ₪ 2 2525 | = >6 | % >6 |

>6A, prb add (in 4 16 S°SY inn) | 3 ** add )<6( || * 6+2 ** >6 | ל  
Vrs WH1 6P* colnu19) תֶאְו) | 4 = >8 | 5 1 6 MSS Vrsלָּכ | << >6 - 

 642 טסגשג | 6 ** >6 | *5 dl 6 6 | 5 12 6 6 םיִכְלה הָּמַהְו | 1
cfg ||8 םֶכיִלָשיו  ins prbc14 הכְבּו | << >6 | + >6 | 7 ** >6, MSS6  

 ל ךות >6 | = >6 | 8 6 םֶש | ף *>8(*6) | >6 | 1c 6 לּודָּג רוב |
 44 >6 | זס * 6 בָשיַו | ** 6 םיִרָאָשָּנַה םָעָהלְּכ | < 1 6 תוז MSS 6 -תֶאְו |

d-d8  



 716 הימרי . 5

 אוָבְל ךיִניִעְּב בוטדםא "ףֶדָילע רֶׁשֲא "םיקְזאָהְְִמ 'םויַה ְּךיִּתְחַּתְפ
 יִּתֲאזאֹוָבְל ל ףיניעְּב עֶר"םַאְו' ךיִלָע יֵניֵעדתֶא םיִׂשֲאְו יאָּב לָּבְב יִּתַא
 תֶכָלְל ףיגיִעְּב רֶׁשיַהילֲאְו בוטדלֶא ,ּיִנָפְל ץֶָאְהלְּ הֵאָר לדה לבב
 ןֶפָשְְּב םֶקְיחאְב הֶיְלֵרְנ-לָא יהָבׁשְו בּוׁש-אְל נדע יל הָמָש
 "וא יםַעָה ךוְתְּב ותא בֵׁשְו הָדּוהְי יּירעְּב לּבְּב"למ דיִקְפָה שא
 תֶאָשַמּו הָחְרַא" םיִחְּבַטדבַר ל"ת דל תָבָל ףךיִניִעְּב רֶׁשיַהלְּכ-לַא
 בָשיו הָתַּפְצּמַה יטְיִחַא-ןבי הָיְלַדְּנלֶא יּוהָיָמְרִי אָבּיוֿפ ּהֲחְלְׁש
 יםיִליֲחַה ירְׂש"לְכ ועמו פ :ץֶרָאְּב םיִרֲאְׁשנַה םַעָה ְּךֹותְּב 'ותא
 ב היְלְְג-תֶא לֵבְּבְַּלִמ דיִקְּפַהְיִּכ םֵתיֵׁשְנַאְו הָּמַה הָדָשְּב רֶׁשֲא
 ץראָה תַלּדמּ ףַטָש "םיִשנְו םיִשְנַא ותֶא 'דיִקֶפַהייִכְו" ץרָאְּב יםקיִחַא
 יֵלֵאעֶמְׁשו הָתַּפַצִּמַה הֶיְלַרְג-לָא ואבו :הָלְבְּב ףלָנָה"אְל רֶׁשֲאיִמ
 יפו ינו תֶמְחְנַּתוְב הרשו ֵַרָק"יֵנְּב תנו נו ּוהִיְנַתְנְַּב
 והילד 'םָהְ עַבָשיַו ל :םֶהיִשְכַאְו הָמָה יִתְכעּמַהָּב והינו יִתָּפְטָנַה
 םיִָּשַּכַה ידובעמ ּואְריִתְלא רמאל םֶהיִׁשנֲאלו ןֵפְׁשְןְּב םקיחא"ןב'
 בֵׁשי יִנְנֲה יֵנַאָוס :םכל בטיְִו לָבְּב ְלֶמ"תֶא ּדְבַעְו ץֶראְב בש
 ןַט ּופְסֶא םֶּתַאְ נולַא ואב רֶׁשֲא םיִּדִשַּכַה נפל רמעל הְּצַמַּב
 םֶגְו :םָּתְשַפְּתירׁשַא "םכיִרעְּב ּובְׁשּו כלב ּומָשְ ומ ץיק

 -תֶא ם ae ריִקְפַה יִכְו .תדוהיל תיִרֲאְׁש וכח ןתְניִכ עְמְׁש
 תומקמַה"לָּבַמ םיִדּוהְיַה" לכ בש :יוְפְׁשןְב םָקיִחֲאדְּ היל

 כסאו הָתָכָּצמַה ּהְיְלְג"ֶא יהדּוהיץְֶא אָבִיו יםָׁשחּרנ רשא
 רֶׁשֲא םיִלָיֲחַה יִרָשִלָּכְו ַַרָק"ְּב ןְנָתֹויְוי :דֶאְמ הָּבְרַה ץיקו ןַי
 יִּכ עַרָּת ַעְדָיַה "ולא ּורמאיו + :הָתָּפְצַמַה ּוהְיְלדְגְלֶא ּואָּב הָרָשּב
 שפג ךְתכַהל יינתנו לאעֶמׁשִ-תַא "חלש ןומעדינּב ךַלַמ סילעב

 -לֶא רַמָא "חלק ןח "סקי יהל םֶָל ןיִמָאֲהיאלְ
 5 >6 | *1 'אָה 6 || %1 6 471155 684 יִדָי | < >6 | >6, 3% האר

G+ ra lovda?)|1 בֹוטַה) | 5% שנפ | ל קנט 1 6 6 ץֶרָמְּב | <  (in6  

prb lc46 | << >6 | 6 * >6 || ל >6 | < >6 | ל * 6 לחה | ל-ל >6 |  
 6 ודיקפיו | % 6 םֶהיִשְנּו | << >6 | * 6 הָלְגָה | 8 *1 6 65 'משי | ל 61 6 5

GAיפוע  KYיִפִע  fit 6 Q3°3@2 351155 66 ַּב | %1 R 25,23 | 51 6 ca66%  
 gh (mars) ןט6 | g 5* <6 cf 2R 25,24 || ל 6 יִדְבְק יִנָּפִמ; 1 ₪ יִדְבַעְַמ < 2
 2524 | זס = ינא >60 || ל 6 םֶכיֵלֲע | < 1 pזמ 6 6 םיִרֲעַּב | זז * 6 ץֶרָאָה |
 bb 56 | 12 5-5 >6 || ל-ל in 6 post הילדג; prb add | 4 + 6 +ָךיִלַא || ל-ל >6 |

.6 ** 15 || 6> = 



5-4 JEREMIA 715 

 יםָלְׁשּוְרְי יתמֹוח-תֶאְו ׁשֶאָּב םיִּדָשַּכַה ּופרָט םֵעָה יתיִּבתֶאְו ךֶלָּמַה
 ולפנ רֶׁשֲא םיִלָפָנַהתֶאְו ריֵעְּב םיִרָאְשִּנַה םֶעָה רֶתָי תֶאְוַפ :ּוצְתָנ

 :לָָּבםיִחְּבְטבר ןדְרזבְג הָלְַה 'םיִרְָׁשִַה יֲעְה רָתָי תווי
 -בר ןֶדאָרויְבְנ ריִאְׁשַה הָמּואְמ םֶהָלְןיִא רֶׁשֲא םיִּדַה םָעָהְִמּויפ
 וצי יי :אּוָהַה םיַּב םיִבגיְו םיִמָרְּכ םֶהָל ןֵּתינ הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִחְּבַ
 :רמאָל םיִחְּבַט"בַר דאב 'ִדְיְּב והמידע לָבְּבְלִמ רצאָרְדכּובְנ
 רֵׁשֲאַּכ "םא יֿכ יֵעָּר הָמּואְמ ֹוָל ׂשֵעּת-לַאְו ויָלָע םיִש יגיעו ּונָחָקי>
 ףןֵּבזׁשּובְנּו םיִמָּבַדבַר ןָדאְרֶזּוְבְנ תל י ּוָמַע הָשִע ןֵּכ ְךילֲא רַב
 ּוחְלָשּיַו 4 :לֵבְּבלַמ יֵּבַר לָכְו גמזבר רֶצֲאָרַׂש "לגרגו סיִרְס"בר
 םֶקיִחַא"ןְּב ּוהָיְלְַנלֶא י ותא ּונּתיַו הָרָטִמַה רצֲחַמ והָיְמְריתַא וחקיו
 -לאְופ  פ + :םַעָהְךֹותְּב בָשיו :תִיֵּבַה-לָא ּוהָאְְהְל ןַפְׁשְדןּב
 דיי מאל הָרְטִמַה רצח רוע ותיִהְּב הָוהִי"רַבְד הָיָה ּוהָיְמְר

 A אלו הָעְרל תאַָה ריעָהֶא יְבְדיתֶא יבמ ננה לערי
 אָלְו יהָנהידָאְ אּוהַה"םְויב יִתְלצַהְוז :ִאּוהַה ב ךיִנָפְל יָה
 ףֶמְלמא סל יִּבי :םֶהיֵנְּפִמ רוי הָּתַא-רִׁשֲא םיִשְנַאָה דָיְּב 'ןַתְנִת
 -םָאְנ יִּב ּתְחָטְבדיּכ לֶלָשל שֶפַ ל הָתְיָהְו לֶּפַת אֶל בֶרֶחְבּו
 ם  :הֶוהְי

 ותא חַלְׁשֹורֲחַא הָוהְי תֶאַמ ּוהָיִמְרוהלֲא הָיָהְ"רָשַא רָבָּרַהי 0
 יםיקְזאְּב 'רּוסֶאדאּוָהְו" ותא 'דָּתְחְקְּב הָמְרֶהְִמ םיִחְּבִט-בִר ןָדאְרְּבְ
 -בר יחָקיַו> :הָלָבְּב םיִלְגָמַה הָדּוהייו ב תלי ָךֹותְּב
 תַאֹוַה הַעְרָה"תֶא רָּבִּ ְךיִהלֲא הָוהְי ולא רָמאּיו 'והימְרול םיִחָּבַט

 םָתאָטֲחיכ רָב רשאְכ' הָוהְי שעיו "אביו :הָזה םוקְמה"לֲא
 יהָגה הָּתעְו'ּצ :'הֶזַה רֶבְּד םֶכָל הָיהְו' ולוקְּב םָתְעַמְׁש"אָלְו יהוה

cf 52,14;תַמּוח | < 3+ ביִבָס  SOV5213; 2% 2ף9 | ל  cfת3 S8 *1 6  
dl cf 52,15; 2R 25,11 | 10 © (Vdpevuota) ¥2 25,10 | 9 * 16 52,15 ןומָאָה || R 

c mltםא  dlםיִבָגְ 6 1 םיִנָנְו | זז * 0: 0 לֶא | ל ><550 | 12 * 56 ר 4 | ל  
 MSS et Q 8 רֶׁשֲא לכו) | 13 * al MSS ז ;in fine vb al J parvum 1 ןבזשובנו |
 ל prb ג יִרָש cf3 || 14° >6 || 15 °<6 || 16 * >6 | ל >6 | 5 0 איִבַמ | 1
 לע (6) | = >6, ft add | 17 ** >6 | ? 6 ּדַנֶּתָא | 18 >6 | 05 4, * 6
 תַחָקב | >> 5 | 5 0 םיִקְזאָּב 16 א 'ִאַּב | %>6 | <+ >6 || 2 * קזט 1 6 63

prb6 1 לע )@( | 3 561 6 6 || לל >6 || < 6 דל || <  © psb dlּוהָחְקִיַו | *  
 dl 6 6 (in 41 1c QAO רבדה) | 4 == 6 הָּנַהְו

*46 



 714 הימרי 39,8—38,23

 טֶלֶּמַתִאְל הָּתַאְו םיּדְשַּכַה-לֶא םיִאצֹומ ְּךֵנָּב"תֶאְו ךיִשְנלָּכ-תֶאְו
 :ישֶאְּב יש תאּזַה ריִעָהיתָאְו שָפְּתִּת לָבְּביּדַלַמ יב יִּכ "םֶדָיִמ

 הָלאָהםיִרְּּב עדוײלא שיא יוהלמרי"לַא ּוהיקדצ* רָמאיַנ* ם
 לא ּואָבּו ךֶתַא יִּתְרַּבְדיְּכ םיִרָשַה ּועָמְשִידיִכְו5 :תּוְמְת אלו
 ּנַּמִמ רֵחכְּת-לַא יּדלַמַה-לֶא תְרְדֹי-המ ול יִאָּנדהֶדיִגַה לא ּוָרְמָאְו

 יגאיליפמ םָהילֲא תראו דלה ףילא רּד"המו ּךָתיִמְנ אָלָ
 ם :םָׁש תּוִמָל ןָתְנּוהְי תי יִנביִשה יִתְלְבְל ּךלִמַה נפל יִתּנִחְת
 םיִרְבּרַה"לֶכְּכ םֶהָל דגי ותא לאש ּוהָיְמְרי-לֲא םיִבָׂשַה"לָכ ואביה
 :רָבְַּה עמשנדאל יִּכ יּוּנַממ ּוׁשְרֲחיַו ּךְלִמַה יהְוצ רֶׁשֲא הָלֶאָה
 םֶלשּורי הָדּבְִנ רֶׁשֲא םוידַע הָרְטַמַה רצֲתּב ּוהָיְמְרִי בׁשינ8

 תיִעָשְּתַה יהנׁשַּבַי 89 ם :יםלשורי הָדכַלְ רֶׁשֲֹאַּכ הָיָה
 לבבל רָצאְרְדְכּובְנ אָּב יירָשַעַה שֶדָחּב הדּוהי"ְרלמ ּוהיקְַצְל
 ּוהיְקְדְצְל הָנָש הָרְׂשֲע-ייֵּתְׁשַעַּב> :ָהילֲ ורצו םלְשּוָרי-ילֶא ּוליַחְדִלָכְ
 יִרָש לָּכ ואבי :ריִעָה הָעָקְבָה .שרחל יהעְׁשְתְּב יעיִבְרה שֶרְַּ
 יםיִכְסְרׂש וֿבָנ-רּנִמס רַצֶאְרַש לגרג" ְךוָתַה רֵעָׁשְּב בש לבְּבירלמ
 יהיו :לָבְּב למ יִרָש תיִָאְשילכְו גָמ-בַר צארׂש ילנרנ סיִרְס"בַר
 ּואָצַו ּוחְרְביַו הַמֲתְלִמַה יׁשְנאולַכְ הדּוהי"ךלמ ּוהָיקְרִצ םָאְר רֶׁשֲאַּכ
 רד יאֵצו יםִיָתֹמְחַה ןיּב רֵעׁשְּב ְּךלַמַה ןג רד ריִעָה"ןַמ הלל
 תֹובְרעּב %היקְדצתֶא וגשיו םֶּהיִרָחֶא םיִּדִשַּכְליִח ופדְרַיו 5 :הָבָרעֶה
 ץֶרָאְּב הָתְלְבְר לֵבְּביְלִמ רצאָנְדכּובְנלא והְלעַ ותא וחי ּוחַרִי
 ּוהיקךצ יִנָּבדתֶא לֶבּב ףלמ ֿםַתְׁשִיופ :םיִטפְׁשִמ יּתֶא רֵּבדיִו תָמֲח
 יניע-תֶאְ}ד :ילַבְּב ףלמ' טַחָש הָדּוהְי יורי תֵאְוי ויניעל הָלְבִרְּ
 תיּבתֶאְו : הלב ותא איִבְ םִיְּׁשֲחנּב ּוהָרְסַאו ךּוע ּוהיקדצ

 23 * לכ >6 || ל >6 || 5 תא 41 6 68 || %1 6 7155 638 ֶרָשִּת || < >6 |
 24 = 6 ויִלָא ךְלַמַה | * 6 ִּרַהַמ | = 5 1 6 6 אל הָּתַאְו | 25 * אנ >6 | ** 6
 ut 55 (nonn 6006 = 41) | 27 * 1c 131155 630A והּוצ | * >6 | < 6 הוהירַבְּד|

6$(6MSS 6 qv) | Cp 30, 1. 2 prb 468)8( cf 52,455 | 1° Gx28 >51155  
3MSS 8ל  | ‘pa66524 | 9 1לע (6) | 2 * 63  unvi || bb <65* | > 3+ Ninדש  

 יׁשיִמֲחַה | < פ קש || 3 **1 כצט (6 :3) ןָּבְושּובְנו [גָמדבר] םיִחָּבטיבר ןדאְרּובְנ
sed 64 13 | 4--13 <6 |13 || < 8 ₪ | 5 לכ >6  cfל 1'רבו  || Nagoucayop616 . .אס\  
INI cf 527 | 5 54 3% 61 52.7; 2 8 תומחה | ל 16 12155 0  

cf 528; 2% 255 | 5 prb add; > 2R 257 |5 + ויָלֲעַמ ּוצֹּפָנ ּוליַחלָכְו  
 % 96? QW cf 52,10 || bb 0; 3 = 41 + הָלְבְרְּב cf 52,10 || 7 0+ vb תסתמ
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1-2 JEREMIA 713 

 תַחָּת"לֶאי ךֶכֶּמַה-תיב אָבְיַו ֹודיְּב םיִׁשָנֲאָה"תֶא ּךֶלָמ"דָבֲעו קיוו
 דלֶא םֶחְלשְיַו "םיִחְלִמ ,יולְבּו 'תּובָחְסה ייולְּב םָׁשִמ חָקַו 'רָצּואָה
 יּוהְיְמְרוילֶא ישוכה ְֶלָמ"דָבֲעי רמאיניי :יםיִלְבֲחַּב רוָּבַהְלֶא ּוהָימְר
 תַחַּתִמ 'ִיִדָי תוָלַצַא תַחַּת םיִחְלְמַהְו תֹוָבָחָּסַה יִאולְּב אָנ םיש
 לע םיִלְבֲחְּב 'ּוהָיְמְרִתֶאי ּוֵכְׁשְמִיני :ןּכ ּוהָיְמְרִי ׂשֲעי םיִלְבֲחַל
 ףלמה תלו פ  :הָרָטַמַה רַצֲחַּב ּוהיָמְרי בֵׁשיו רְּבַהְוִמ ותא
 רֶׁשֲא ייִשיִלָשַה אּובָמ-לָא וילא יאיִבָּנַה ּוהָיִמְרְידתֶא" .יחקינ יוהָיָקְדְצ
 -יֵלֲא רָכְּד ָךֶתֶא ינַא לאש יוהלמרי"לַא" מַה רֶמאיַו הָוהְי תיִבְּב
 אוְלַה ל דיִגַא יִּב ּוה5ַָקְרַצ-לָא ּוהיִמְרַי רמאיַו5 :רֶבָּד ֵנַמַמ דַחַכְּת
 יוחיקדצ ּךֶלמַה עבָשיו :יִלא עָמְשַת אל ְךְצֲעיִא יִכְו יִנָתיִמְּת תַמָה
 שָפָּגַה-תֶא ונֶל-הַשע ב רשַא 'תא הֹוהְיהיַח רמאל ירָתַּפַּב יוהימְודלַא"
 םישָקבָ רֶׁשֲאי הלֲאָה םיִׁשְנֲאָה יְּב ְךְנָּתֶא-מַאְו ְּךֵתיִמֲא-מַא תאוה
 הנה רַמֲא-הּכ והקו ּוהְָמְרִי רָמאָניז פ יִַשְפַנתֶא
 הָתְיָחו לָבּבְְדלמ יו יִרָשדלֶא אַצַת אצְידםִא ילַארְׂשִ יֵהלֲא תֹואְבַצ יַהְלָא"

 םָאְי :ֶתיִבּו הָּתַא הָהָנָחְו ׁשֵאְּב ףרָׁשִת אל תאּזַה ריִעָהְו ָךָשְפִנ
 םיִּשַּכַה ךָיְּב תאּזַה ריִעָה הָנְּתַנְו לָבְּב למ יַרָׂשלֲאי אצתדאל
 למה רמאופ פ :'םָריִמ טְלְמִת"אְל הָּתַאְו ׁשֶאְּב ָהּופְרׂשּו
 םיׂשִּכַה-לָא ּולָפָנ רֶׁשֲא םידוהוהתֶא גָאד נא ּוהָימְרודלֶא ּוהָיקְדִ
 יּונָּתִי אל ּוהָיִמְרִי רָמאָיַנ< :יָבּלְלעֶתַהְו םֶדָיְּב יָתֹא נְתיְפ
 יִחְתּו ָךְלבטייְו ףילא רכד ינא "רָשַאְל הוהְי .לוקְּבויאָנ-עֶמְׁש
 :הָוהְי יֵנֲאְרַה רֶׁשֲא רּבְַּה הָז תאָצָל הָּתַא ןַאְמםַאְוי :ְָׁשְפ
 -לֶא תֹואָצּוִמ הָדּוהְייְָלַמ תִיַבְּב ּורֲאְׁשִנ רׁשֲא םיִׁשָנַהלְב הָנִהו=י
 תֹרְמֲא ּהָנְהְו לָבּב ךֶלֶמ יִרְש

 לש יִשְנִא ל ָּלְכְיַו ףּותיִַה
 :ירוחֶא ּונְֿנ 'ִּךְלְגְר ץֶּבַב יּועְּבטֶה

 זז : >6 | = 1 קצמ הָרָטַמַה רַצָחְלֶא | 51 6 0 תֹובָחְס | 4 6 םילבח 4
 cf 12 | 5 <6 || 12 °° prb dlc 6 || ל 1 prb 6 6 nil nisi הַא | 3316 6
 ותא | 14 * קוט 41 6 6 | ל 6 Np ₪ 37,17 | 516 6 ותא | %%1 ft אובְמ
 םיִשיִלָשַה | << 6 ויָלָא | 1 קט 6 6 אָנְ"לַאְו | 15 6 ךָלֶּמַהְלֶא | 16 * >6 |

dl 6 ca 301155 0 680 | * <5, K ni | 1 >6, prb55 6 ןויְלֶא | 5 >6 | %  
 68 | 7 <> 6 ויָלָא || ל-5 >6 (8* 'בצ 'לאא) 9185 8 'בצ הוהי || 18 == קמ 4
 6.6 | * >6 | צָפ >6 | 20 *1 6 654 ךֶתוא (JR | ל אנ >6 | 5 ₪1 6 8

mt MSS 64רֶבְדַּב | %1 6 650 רֶׁשֲא | 21 ו ןַאָמִמ | 22 *1 6 4 ּועְּבְמַה | ?  
 ףילגר | < 6 ָךְמִמ
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 712 הימרי 37,20— 38,10

 יתָנִחְת אָגְלְּפִת ךָלָמַה ינדא יאָניעַמְׁשי הָתַעְוי :תאּזַה ץֶרֶאָה
 הוי :םֶש תומא אָלְו רפפה ןַתְנהְי תיּב יֵנֵבְׁשְּת"'לַאְוְךינְפְל
 דרַּכַכ ול ןתְנְו הָרָטַּמַה ירְצֲחַּב ּוהָיְמְרי"תֶא ּודְקְפִיַו "ּוהָיקדצ ְךלָמַה
 ּוהָיְמְרְו בָשָיַו ריִעָהְוִמ םֶחָלַה"לְּכ םת"דע םיִפֹאָה ץּוחַמ םויל םֶחָ
 ּוהְיְלדְנּו ןֶּתַמְרָב הָיִטפְש עשני 8 :הָרַָׁמַה רֶצַחּ
 םיִרָבְַּה-תֶא 'הָיְכְלמןּב רּוחְשּפּו' ּוהָיִמְלָשןּב לכו רּוחְשַפְֶּב
 בָשיַה הָוהְי רָמֶא הכ= :רֶמאל םָעָהִילָּכְדילֶא רבַדְמ ּוהָיְמְרִי רשא
 להָיָחְי םיִדָשַּבַהדלֶא אָציהְו ךֶבָּדּו יבֲעָרָּב בֶרָחַּב תּומָי תאֹוַה ריִעְּב
 ןֵתְּת ןתָנה הָוהְי רָמָא הפי ס "יָחְנ לֵלָטְל' וָשְפַנ ייִלהַתִיָהְו
 -לֶא יםיִרָׂשַה ּורָמאּווי :ּהָדָכְלּו לָבְבִּדִלַמ ליח ְךיּב תאֹוַה רָעָה
 יְֵיתֶא יאּפַרְמ אה "כיעד הֶּזַה ׁשיֶאָה"ֹיתֶא אָנ תמו למה
 רבדְל םֶעָה"לְכ ירְי תֵאְו יתאֹוַה ריִעְּבוםיִנָאְׁשִּנַה הָטחְלִמַה יׁשְנַא
 הָּנַה םֶעָל םָלָׁשְל שרד ּונָניֵא הָזַה ׁשיִאָה יִּכ הָכֶאָה םיִָבְַּּכ םֶהיֵלֲא
 ןיִא"יּכ םֶכָדיְּב אּוְהיהַּנַה יּוהָיקְרִצ ְךֶלָמַה רֶמאיוי :הָעָרְליסַא יכ
 -לֶא ותא ּוכָלְשִיו יּוהָיְמְרִדתֶא ּוחְקִי :ירָבְּד סֶכְתֶא" לכי למה
 ּוהָיְמְרִיתֶא וחלשינ" הָרָמַּמַה רהב רֶׁשֲאְךָמַהְב ּוהָיכלמו'ריְּבַה
 פ :טיֶמַּב והָָמְו עְּבְמיו טיטדמא יִּכ םומיִא רָּּבַּו 'םיִלְבֲחַּב
 ּוגְתְנדּכ ְֶלָמַה תֶיבְּב אּוהְו יסירס שיא" ישוכה ּךָלָמידָבֲע עמְשיז
 "דע" אציל :ןְמננִּב רעָשְּב 'בשוי ָךְלַמהְו רֹוְבַה"לֶא ּוהָיְמְרִיתֶא
 וערה" יִָּלָּמַה ינאי :'רֶמאל ךלֶמהְדלֶא רדיו יָלָּמַה תִיּבִמ ּךְלַמ
 -רֶׁשֲא תא איִבָנה ּוהָיְמְִיְל ושָע רׁשֲאלְּכ תֶא הָלֲאָה םיִשְנַאָה
 דע םֶתָלַה ןיִא יִּכ בֶעָרַה ינְפִמ 'ויִּתְתִּת תָמָיו רוָּבַהלֶא ּוכיֶלְׁשַה
 המ ָָנְּב חק רָמאַל יישּוכה ּךֶלָמ"דָבֲע תֶא לפה הני :ריֶעְּ
 :תּומָי םֶרָמְּב רֹוְּבַה"ןַמ 'איָכָנַה ּוהָיְמְרִרתֶא תיִלַעהְו םיִשְנַא 'םיׁטלְׁש

oixiav |66 צ6 ?16 8 יִנְעָמש || * 6 דהַמּו | 2ז * >6 || ל 6 6%  dl?20 <>  
Cp 38,1% 638 373 | |לל >6 | 51 6 6 לע 5<6 | 5 2 6 219 | 1 
  >6ול °° |  1 6 KA, mit MSS Q mony, ft dl cf not sq'בו | ל 6 6
frt dl etl nN 17 | 9% ₪ ₪ 6 5 | 3 6-יִּכ | 4 * ₪1 6 6 6 | * 6 
15MSS | 55 ft dl | 5 1 6 ca 10155 map | > prbdlc 6 | 5 * <6| 

5-5 [ prb (cf 6( םֶהיֵלֲא 6( vel D7 | 6 == <6 560 61 8* || Plc 68 ג] רזב 
 nisi nom propr sq add | = 1 6 6 ותא 'שיו sed prb add | % >6 || * 6 יהיו |

 6 | 7 *°<6 prb add || ל 6 ףצ || 8 ** 6 ויָלֶא 560 61 8* || ל >9 | 0 **>6 |
 5-5 6 הָּנַה שיִאָחְדתֶא תיִמָהְל תיִשְע רֶׁשֲאתֶא תַעְרַה, כצט 56 1 | זס * 41 6 6 |

 ל 1 הָשלש | << 1 6 6 ותא.



37,5—19 JEREMIA 71: 

 -לע םיִרְצַה* םיִּדָשַּכַה ּועְמְׁשַו םִיָרְצַמִמ אֵצְי הֵעְרפ ליַחְוי :יאּילְּכַה
 הנהר יהי פ/ :םָלׁשּור ילעמ לע םעְמַש"תֶא ישר

 ליקוהגה ינְׁשְררְל ולא יבְתֶא חלשה הָּוהְי למלא "מאת
 םיִנָשַּבַה לבשו :םִיָרצִמ ּוצְרֲאְל בש הרְזעְל םֶכְל אֵציַה הערפ
 רָמָאוהָּכ5פ פ :שאָב ָהֶפְרָשּו הרָכְלּ תַאְּזַה ריִעָה- לע ּוִמֲחְלנְו
 יב םיִדְׂשַכַה נילֲעַמ וכלי דל רמאל טָכיִתְשְפנ ּואׁשּת-לַא הָוהְי
 םֶכְּתִא -םיִמָחְלּנַה םיְִׂשַּכ לוח" לָּכ םָּתיִּכַהְה"םִא כי ּובָלָי אל
 ריִעָה"תֶא ּוָפרָשְו ּומּוקְי להב שיא םיִרָּקְדְמ םיִשָנַא יםּבדּורָאְשנו
 םֶלשּור לַעַמ םיְִּשַּבַה ליַח "תולה היָהְיוז :ׁשֲאְּב תאָּוַה
 קלחל ןְמננַּב ץרָא תֶכָלְל םֶלשּוריִמ ּוהָיְמְרִי אציוי> פ :הָעְרפ ליַח יִנְפִמ

 תָרקֶּפ לַעְב םֶשָו ןמְיְנּב רַעָשְּב אּוהדיִהְיַו יי :םַעָה ךוְתְּב םָׁשִמ
 יאיָבָּנַה ּוהָיְמְרִיִתֶא שפתינ הָיְגנַחְִּ הָיִמְלָשְןֶּב "הייאְרְי ומְשּו
 לַפב יֵּגְניֵא רֶקֶש יוהימרי רמאיווצ :לפנ הָּתַא םיְַּׁכַה-לֶא רמאל
 ּוהָאְבִיַו ּוהִיְמְרְיְּב 'הייאְרִי שָּפְתִיַ וילֲא עַמש אלו םיּדָשּכַהְה 'לע

 ותוא 'ָּתְָו וא יהו ּוהָָמְ-לע םיִרְׂשַה ּפְצקיוי :םיִרְַָלֶ
 ייפ 'אָלּכַה תיִבָל' ּושָע ותאדיִכ רַפֹפַה ןָתְנוהְי תיִּב ירּוסָאָה תב
 םיִמָו ּוהָיְמְרִי םש-בָשְיַו *תויִנחְה"ילָאְו רּוָּבַה תביא ּוהְיִמְרִי יאָב

 :םיִּבַר
 רֶתַפּב ֹותיֵבּב ְךֶלַמַה ּוהָלָאְשִיוי 'ּוהָחָקו והיקדצ יִּדַלָמַה חלָשיו וז

 ָךַלַמ דְָּב מאלו שי 'היִמְרִי רֶמאּיו הָוהְי תֶאַמ רֶבָּב שה ירמי
 דל יִתאָטִח ּהָמ *ּוהָיְקדִצ ףלמה" לא והיִמְר רָמאופ :ןתִָּת לָבְּב
 "ךיָאְרפ גאְלָבַה תיָּבדְלֶא "יִתוא םַּתַתנ די הָּנַה םַעְְ יעל
 לַעְו םָכיֵלֲע לבְּב-דלמ אָבדאְל רמאל םֶכָל אְּבְנירׁשַא םֶכיִאיִבְנ

 4 5 א איִלְּכַה 0 אּולְּכַה cf 56; 1 6 6:9 אָלָּכַה | 5 += >6 || ל-5 6 ּולָעַיַו
 לע | 6 >66 | 7 ** >6 | * 16 6 רמאת | < >6 | % 6 יִלָא (5%90) | * 6
 ץרָאְל | 8 65* +. )atroi | 9 6+-יּ | דס ** 16 6 םָאְו | * םב 416 6 | < 6

sic 1 | 12 nonn MSS6 תולַעַב יהיו קזט  nr6 6 הֶלַא |  prb insומוקִמְּב ;  

 Edd 'א דלֶא | 13 *5 6 alter, cf 14° | ל >6 | 4 *>6 | * 16 6 דלֶא | 6
 Fapouia (ex הiרי?) 3 הירנ | 15 * 569 ּוּכַו | = 560 ּונְּתִיַו 60? וחְלשיו |
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 710 הימרי 4,.37—36,25

 םיִרָבְּדַה-לְּכ תַא םיִעָמָשַה ויָדָבעַיֵלָכְו ךָלִּמַה םֶהיֵדְנְּב-תֶא ּועְרָק
 ףרש יּתְלַבְל למ ּועְּגַפַה היְרַמְגּו הילד ןתְנְלא ינו :הָלֶאָה
 -ןֶּב לֵאָמְהַר-תַא ָךֶלַמַה הי :םָהילא עַמָׁש אלי הָלְנְמַה-תֶא
 ֹתַחְֹל ילֶאּדְבַעְדְּ והיִמְלְׁש-תֶאו לאירוע ןְב ּוהָיִרָש-תֶאְ ּלָמַה

 פס הוה םרתְסּו 'איָבָנַה ּוהְנָמְרִי תֶאְו ירֿפּפַה ְךּוַרְב" תֶא
 -תֶאְו הָלְנְּמַה"תֶא ּךָלָמַה ףָרָׂשויֵרֲחֶא ּוהָיְמְרִדלֶא הָוהי"רַבְד יָה
 הָלְֶמ ךֶל"חְק בּוׁש*8 :רֶמאַל ּוהָיִמְרִי יִפמ ּךוָרְּב בֶתָּכ רֶׁשֲא םיִרְבּדַ
 -לע ּויָה רֶׁשֲא יםיִנְׂשאָרְה םיִרָבְּדַה"לְּכ תא ָהיִלָע בֵתָכּו תָרָחַא
 םיְִָֹהְי"לעֶו*9 :הָדּוהייְדִלַמ םיִקוִהְי ףרָׂש רֶׁשֲא 'הָנשאַרֶה הָלְנְמַה
 תאּוַה הָלְגֶמַהתֶא ָתְפַרְש הָּתַא הָוהְי רָמֶא הָּכ מאת יהָדּוהְייָלַמ
 -תֶא ּתיִחָשַהְו לֶבְּביִִּלַמ אוָבְיאַּב רמאל ָהיֶלָע תְבַתְּכ עודמ רמאל
 רמֲאזהֹּכ ןֿכְלפ סם :הָמַהְבּו םֶדֶא הָּנִמִמ "תיִּבָשַהְו תאֹוַה ץֶרֶאָה
 דָוָד אָפַּכ-לַע בשוי ולְהְיָהיאל הָדּוהְי ְךֶלמ םיקיוהי-לע הוהְי
 יּתְדַקְפּוי :יהָלילַּב חרֶקל םיַּב ברחל תָכְלָשִמ הָיְהִּת ּותְלָבנְו
 יִבָשַידלַעְו יםֲהיִלֲ יִתאֵבֲהְו יםנוע-תֶאי ויָדָבע- לעו וערז"לעו וילֲע
 אָלְו םַהיֵלֲ יתְרּבְדִרָשַא העְרָה"לּכ תֶא הָרּוהְי ישיָאיילָאְ םֶלָשּורי
 ב ובלא נתי תֶרֲחַא הָלנְמּויחָקְל ּוהָיְמְרִיְו* ם ּעַמְׁש

 רֶׁשֲא רַפַּסַה רב תֶא ּוהיִמְִי יִּפַמ ַהיִלָע בָּתְכיַו 'רפפַה להירנ

 םיִּבַר םיִרָפִּ םָהֵלְע ףסונ דועו ישָאְּ הוה םיִקָיוהְ ףרָש
 :הָמֵהָּכ

 םיִקָיוהְיןַּב ּוהָיְנְּכ תַחַּת ּוהְיִשאַיְַּב והיקְדצ יַּלַמיְְּלַמיוו 7
 עֶמָׁש אָלְוי :"הָרּוהְי ץֶרָאְּב לֵבְּביִּלַמ רעאָרָדכּוִבִנ למה רשא
 ּוהָיְמְרִי דִיְּב רֵּבִּד רשא היהְי יֵרְבְּדלֶא ץֶרָאָה םעֶו ויָדְבעַו אּוה
 ּוהְיְנַפְצ"תַאְו היְמלְׁשְַּב ילָכּוהְידתֶא ו ּוהיקדצ ְךֶלַמַה הלו :איִבְּנַה
 -לֶא ּונרעב אָנלֶלִּפְתַה רֶמא איבה והְיְְְיֶא נכה היׂשעמדוב
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311-4 JEREMIA 7סכ 

 ינְֲאְּב ׁשֶדָחַה ּהָנהְידתיִּב רעש חַתָּפ ןייִלָעַה רַצְחְּב רפפה ןבׁש
 הוה יֵרְבְ"לְכיתֶא ןפְׁשְְב ּוהָיְרַמָּנ"ןְב ּוהָיְּכִמ עַמְׁשיזז :םַעָהייָּ
 -לּ םֶשהָּנַהְ רַפֹּפַה תֵּכְׁשל"ילֲ למת דריו :רָפַּסַה לעמ
 ךןֶּב תנא ּהְיעְמְשב ּוהְילְדּו רפפה עָמשילֶא םיִבְש םיִרָשַה

 ס םיִרְשַה"לָכְו הננֲחְְב והיקרצו ןֵפְׁשְַב ּוהְָרמְּו רובע
 רָב ְּּוָרְב אָרְקּב עֶמָׁש רֶׁשֲא םיִרָכְּרַה-לְּכ תא ּוהְיְכיֵמ םֶהָל דיו
 :םַעָה יִנְזֲאְּ

 ּוהְימְלָשְֶּב ּוהְיְנתְנ"ְּב ידּוהיתֶא ָךּורְּבדלֶא םיִרָשַהלכ הְלְׁשיו 14
 ָךדָיְב הָנֲחְק םָעָה יֵנְוְֶּב ּהָּב ָתאָרְק רֶׁשֲא הָלְגֶמַה רמאל ל שוכב
 :םהיִלא 'אְבַּי ידי ְלְנַמַה- תֶא "ּוהירנ" בי ָךּורְּב תקִיֹו 'ִּךְלו

 מָה גְזֲאְב רָב אָרקיו ּניְנְזאְּב 'הֶּנָאְְקּו אָנ יבש וָלֵא ָּרְמאוי5
 -לֶאי ּורָמאיו ּוהְעֵרלֲא שיא יודֲחַּפ םיִָבְַּה"לְּכ"תֶא םֶעְמְשְכ יִהְיַוי
 ולא ךּורּבתֶאְניז :הָלֲאָה םיִרְבְַּה"לְּכ תֶא ְּךֶכָל דיג דָיְגה ידּרְּב
 :ריִפִמ הָלֶאָה םיִרָבְדַה"לּכדתֶא ּתְבְתּכ 'ךיא יּונָל אָנידְגַהי רָמאָל
 גאו" הָלֶאָה םיִדָבְּדה"לְּכ תא 'ילַא אָרְקִי ויֵפמ ףּורְב יםֶהָל רמי
 רֶתְסַה ל ףורָּבלֶא םיִרָׂשַה ּוָרְמאנויפ 5 = :"1ידּב רָפָּפַה-לַע בתכ
 יהָרְצַח ךלָמַה"לֶא ּואָבְיִניי :םָּתַא הָפיִא עָרְיילַא שיִאְו ּוהיְמְרְו הָתִא
 למה ןנְזאְב דיו ירפפה עָמְשיִלֶא תָּבָשלְּב ודקְּפה הָלְגֶמַהתֶאְ
 :'םיִרָבְּדַהְלְּכ תֶא

 תֵּכְׁשִלִמ ָהָתְקיַו הָּלֵנְּמַה-תֶא תחל ידּוהיתַא ףֶלֶמַה תַלָׁשנ=
 םיִרָשַהלָּכ 'נָזֲאְבּוְךלָמַה ינזאְּב ידּוהְי ָהֵאָרְקו ירפפַה עַמְׁשְלֲא
 יָעיִׁשְתַה ׁשֶדֲחַּבי ףֵרַֹה יתִיּב בֵׁשֹוי ְךֶלֶמַהְו= ָלָּמַה 'לעמ םיִדָמְה
 תּותָלְּר שָלֶש ידּוהְי יאֹוְקַּכויָהְיוי :יֹתָרֲעבִמ ויִנָפְל יהָאָה"תֶאְו

 חָאָה"לֲא רֶׁשֲא ׁשֵאָהלֶא ְּךלָׁשַהְו רפסה רַעְתְּב 'ִהָעְרְקי הָעְּבראְ
 אָלָו יּודֲחַפ אָלְו :תֶאָה-לַע רשֲא שָאָהְילַע הלנְמַה-לְּכ םתירע
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 206 הימרי 30,10—35,17

 יתואָבְצ יֵהלֲאי הוהְי רֿמֲאהְּכ ןַכָליל  :ילֲא עָמָש אל הוה
 תֶא םלָׁשוְָי יִבָשוְוד לָּכ 'לֵאְו הָדּוהְילֲא איב יִגְנַה 'לֵאָרְׂשִייֵהלָא
 אַרְקֶאְו ּועַמְׁש אָלְנ םָהיֵלֲא יִּתְרַּבּד ןע'ם םֶהיִלְע יִּתְרַּבַּד רֶׁשֲא הָעָרֲה"לָּכ
 הָוהְי רֿמָאהְּכ 'ּוהָיְמְרִי רֶמֶא םיֵּבְכַרָה תיִבְלויו :'ּונָע אלו "םָהְל
 בנוה תַוצמ-לֲ יםָּתְעַמְׁש רֶׁשֲא ןעָי יֵלֵאָרְִׂי יהא תואָבְצ"
 :*םֶכְתֶא הָצרֶשַא לֶכָּ שת ףהיִתּוצְמ"לּכ-תֶא רמת יםָביֵבֲא

 סם נפל רמל בכר
 הָדּוהְי ָךְלָמ ּוהָיַׁשאְיְּב םיִקיֹוְהיִל תיִעְבְרֶה הָנָשַּב "יִהְיַני 6

 -תַלְגמ ףל-חק* :רמאָל 'הָוהְי תֶאַמ והימרוילא הָּנַה רַבְּדַה הָיָה
 ילארשי-לע לא יִתְרבִּדדִרָשַא םיִרָבְַּהדלּ תא יִהיִלֲאּתְבַתַכְו פס
 רעו והיׁשאי יַמיִמ ךילא יִּתְרַּבִּד םוימ םִיּוגַה-לְכ-לֲעְ הָרּוהְי-לעְו
 יכנָא רֶׁשֲא הָעְרַהלָּ תא היּוהְי תיִּב ועָמְשי ילוא3 :הָּזַה םויַה
 םנועלי יִּתְהַלְסְו הָעְרַה ָּכְרַּרִמ 'שיִא ּובּושי ןעֶמְל םֶהָל תושעל בשח
 ָךֹורְּב בתכִיַו הָיִרְנְןֶּב ךּורְּבְתֶא ּוהיְמְרִי אָרקיו+ פ ;ָתאָטַחְל
 :רֶפְסתַלְִמִלַע ויָלֲא רֶבּדרָשַא הָוהְי יִרְבְדִדלְּכ תֶא ּוהיִמְרַי יִּפַמ
 תיִּב אֹובָל לא אל רּוצַע יִנֲא רמאל ךרְביתֶא ּוהְיְמְרִי הצו
 ירְבְּד-תֶא יִּפִמ תְבִּכ-רׁשַא הלֵגַמַב תאָרָקְו יהָּתַא ָתאָבּוé :הָוהְי
 הָדּוהְי"לְכ יִנְוֲאְּב םנְו םוצ םיְּב הָוהְי 'תיִּב םַעָה יִנְזאְּב יהיה
 ובשיו הוהְי ינָפְל ל םֶתָּנִחְּת לָפִת יגאל ;יםָאָרְִּת םָהיֵרֲעַמ םיִאָּבַה
 םעֶהילֲא הָוהְי רָּבּדרָשַא הָמֲחָהְו ףַאָה לּוָדְניִּכ הָעָרָה וָּכְרּדִמ יׁשיִא

 אָָקל ייבנה ּהָיָמְרי ּוהָנרׁשא לכ יהרג" ורב שו :הָּגַה
 "םיִקְּוהיִל "תיִשְמְחַה הָנְׁשביָהְפ 5 :הָזהְי 'תיִּב הָנהָיירְבִּררֶּפְפַב
 דלָּכ היה ןנָפְל םוצ ּואְרָק יִעָשְּתַה שֶָחּב יהָדּוהְייָלַמ הישאר
 אָרְיִניי :'םָכְשּוריִּב הָדּוהְי יֵרֲעַמ םיִאְּבַה םָעָה"לכְו ' םֶלָשּוְריִּב םַעָה
 -ןֶב ֹוהְיְרַמִג תַּכְשלְּב הָוהְי יתיַּב ּוהָיִמְרִי יִרְבְּדתֶא רַפּּב ְךּוָרְב
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 תַָשלְלֶא הזה תב תא אָבָאי :םיִבָכְרָה תיּב"לְכ תֶאְו ו
 םירָשה יתּכׁשִל לַארֶׁשַא םיִהלֲאָה ׁשיִא 'והְיְַּנְִּב 'ןְגְח ב
 ויגְפלי ןַּתָאופ :ףפה רמש םֶלָשְְב והישעמ 'תכְׁשִלְל לעֿממ רֶׁשֲא
 -ּותָש יםָהיִלַא רֶמאָו תוסכְ יי יםיִאַלְמ 'םיִעְבְּג יםיֿבָכָרָה"תיִ ןגְּב
 וניִלָע הָנצ ּוניֿבָא בֶּפְרְרָּב בֶדְגּוְי יִּכ ןַזהָּתְׁשִנ אָל ּורְמאיé :ןִיְי
 עַרַזְו ּונָבָתְדאְל תִיבּול :םלּוע-דע םֶכיִנְבּו םָּתַא ןְיּוּתְׁשִת אָל רֹמאָל
 -לָּ ּובָשּת םיִלָהֲאְב יב סל הָיְהְי אלו עמיאל םֶרָכְו וערְזת"אְל
 םיִרָג םָּתַא רֶׁשֲא הָמָדֲאָה ונפל םִיֵּבַר םיִמָי ּויִחְּת עמל םֶכיִמְי
 יִתלבְל נצ רֶׁשֲא לָבְלי ּוניֵבֲא יִבְכַרְּב בָדְנהְי לוקְּב עַמָשַּגַו :םש
 תונְּב יתְלָבְלּ :ּוניִתְנָבּ ֹנינְּב ףניִׁשְנ ּונֶחְנַא ּוניַמו"לָּכ ךיו-תותש
 םיִלָהָאְּב בָשָגַוופ :ּונָלְדהְיִהְ אל עַרָוְו הָרָשְו 'םֶרְכְו יּונּתְבְשְל םיִתְּב
 רַצאְרְדְּוְבנ תולעְּב יהְיַב יי :ּוניִבִא בָדָנֹו ּונּוצררָשַא לָכְּ שעֿנ עַמְׁשנַ
 לוח יִנָּפִמ םֶָשּור %אובנו אב "רָמאנו ץֶרָהְלֶא ילָבְבְלמ
 "רכה יָהְיְוו> 5 :יָלְׁשריִּב .בשו טא ליַח ינְּפִמּו םיַָּכַה

 "ילָכדתֶאְו ויָחָא-תֶאְו 'הינצַבֲחְּב 'ּוהָיְמְרוְב יהְָזַאיהתֶא חקָאו

 רָמּומ ּוחְקת אלה לשר יבשולו הָדּוהְי שיאל תְרמֲאְו לה
 בכר בָדָנּוהְי יֵרְבּדזתֶא םלּוהי + : יהּוהי-םֲאנ יִרְבְּדְדלֶא עֶמְׁשִל
 יִּב הּנַ םויַה "דע תש אָלְ ןידתותֶש תל ויְּב"תֶא הּוצ"רְׁשֲא
 אלו רֵּבַרְו םָּכָשַה םֶכיְלא יִּתְרַּבְּד יֵכֹנֲאְו 'םָהיִבַא תַוצִמ תֶא ּועְמָׁש
 םָּכְׁשַה"וםיִאיֵבכַה ירְבעילְכ"תֶא םכילא חשאי "לא םָּתְעַמָש
 םַכיִלְלַעַמ ּוביִטיֵהְו הָעְרָה .ּוּכְרּדִמ שיא יאָנּובְׁש רמאלו 'ַחְלָשְ
 -רֶׁשֲא המְֲאָה"ילֲא בש םֶלֶבָעְ םיִרָחַא םיִהלֲא יִרֲחַא ְַּת"לַאו
 :ילַא םָּתְעַמְׁש אָלְו םֿכְנְזָא-תַא םָתיִטְה אָלְו םֶכיִתְבֲאלְו םֶכָל יִּתתְנ
 םַעָהְו יםּוצ רֶׁשֲאי ם םָהיֵבֲא תַוְצַמתֶא בֶכְרְְְּ בדה יָנָּב ּומיָקַה יב
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 7% הימרי 35,2—34,12

 יםּוׁשיִּבְכִיו יםיִשָפָת וחלש רֶשַא תֹוחַפְׁשַה-תֶאְוםיִדְבֲעֶה"תֶא ּוביִׁשיו ןכ
 יהָוהְו תמי ּהיָמְלֶא הָוהיירַבְדיֵָיוו= ג :תחָּפְשלו םידְבֲעַל
 -תֶא תיִרְב יִּתבְּכ יִכנָא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲאי הָוהְי רַמֲא-הָּכצ :רמאל
 :רמאל םיִדָבְע תיֵּבַמ םִיֹרְצַמ ץֶרָאמ םֶתֹוא יִאָצֹוה םֹויְּב םָכיֵתֹובֲא
 ל ךכְמִירְׁשַא יָּבַעַה 'ריִחֶאתֶא שיא ּוחְלָשְת" םיִנָׁש 'עַבְש קמו
 יֹבכיֵתֹובֲא ּועָמְשדאלְ ְךָמעֶמ יִשְפָח ותחַלָשְו םיִנָש שש ףרְבעו
 רׁשיַה-תֶא יּוָשַעִּתַו םויה 'םֶּתַא יּובָשָתַוי5 :םָנֶזֶאתֶא ּוטַה אָלְו יִלֶא
 -רֶשַא תִיַּבַּב נפל תיִרָב יוָתְרְכַּתַ ףהערל ׁשיִא רורד ארקל יַניִעְּב
 -תֶא שיִא ױבֵׁשְּתַו יִמָשתֶא יָלְלַחְּתַו ּובָשִּתַו :וילֲע יִמָש אָרְִנ
 ׁשּבְכִתַו םֵׁשְפנְל םיִׁשְפְח םּתְתלְׁש-רֶׁשַא ותָחְפׁש-תֶא ׁשיִאְ בע
 הָוהְי רָמָאדהְּכ וכלה ם :תֹוָחְפְשִלְ םיִדְבעְל םָכְל יתויָהל םָתֹא
 יִנְנַה ּוהֲעֵרְל 'שיִאְו ויָחָאְל שיא רֹורָד אָרְקְל יא םּתְעַמְׁשאְל םֶּתַא
 יִּתַתָנְו בָעְרֶהלֶאְ רֶבּרַה"לֲא בְרָהַה-לא יהוהְי-םֲאְנ רולָּד םָכָל הק
 םיִרָבְעָה םיִשָנַאָהתֶא יִּתַתַבְוי :ץֶראָה תֹוכְלְמַמ לכל העוול םֶכְתֶא
 יִנָפְל ּוִתְרְּכ רֶׁשֲא "תיִרְּבַה יִרָבּדתֶא ומיקַהְאל רשא יִתְרָּבדתֶא
 הָדּוהְי יִרָשּופ :ויָרתַּ ןיּב ּורְבַעַו םִיִנָשִל ּותְרַּכ רֶׁשֲא לָנָעָה
 ןיִּב םיְבעָה יֶרֲאָה םע לָכְו םיִנהְכַהְ םיִסְרַפַה יםלָשּורי יִרָשְו
 יםָׁשְפַנ ישב דָיְב םֶהיִביֲא דִיִּב םֶתֹוא יִּתַתָנְוִ> לנה יָרְתְּב
 -תֶאְויי :ץֶרָאָה תַמָהְבְלּ םימָשה ףועל לָכַאמְל םֶתְלְבנ הָתְיָהְו
 יִׁשָקַבְמ דָיָבּו םֵהיִביֲא ִיְּב ןַּתֶא ויָבָשְדתֶאְו הָדוהְייְַלַמ ּוהָיִקְדִצ
 דםִאְנ הוצְמ ינְנה* :'םכילעמ יםיִלעֶה לָּבְּב ְלָמ 'ליח ידיְבּו םֵׁשְפַ
 ָהָפְרׂשִ ָּודְבלּו ָהיִלָע ּומחלנ תאוה ריִעָהדַלֶא םיִתְבְשַהְו הֹוהְי
 ּפ :בשי ןיאמ הָמְמְש ןִּתֶא הָדּוהְי יִרָעְדתֶאְו שָאְב

 םיִקיֹוְהְי יַמיִּב הָנהְיא תַאַמ והָימרילא הָיָהְרְשַא רַבְּדַהְי 35
 ָּתְרּבִדְו םיִבָכַרָה "תבל ֹולָה> :רמאל הָדּוהְי ךלמ ּוהָיָשאְיְרְּב
 :ןָיָי םָתֹוא ָתיִקְׁשָהְו תוכָשַלַה תַחאלֶא הָוהְי תיִּב םֶתואְבַהְו יםֶתוא
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 םִא הָוהְי רַמָא הָּב55ּ ס  'ֶהיִנָּפִל יג דע תֹנְהִמ ןוצָאָני יִמע
 ער :יִתְמָשְדאל ץֶרָאָו םִימָׁש יתָֹקֲח הלל יםמוי יִתיִרְב אָל
 םַהְרְבִא עַרֶזְילֶא לםילָשִמ + ועֶרנמ תַחָּקִמ סַאָמָא יְֹבַע דֹוָדְו יבוקעי
 פ  :םיִּתְמַחְרְו םֶתּובָש-תֶא בשא בלעיו קָתְׂשִי

 רַעאָגְדכּובְנּו הָוהְי תֶאַמ והימְרִידלא הָיְהְרֶשַא רֶבְַּהי 4
 יםיּמַעָה"לכְו 'ודָי תֶלָשִמִמ ץֶרֶא יתוָבְלְמִמ לָכְ וליַחילָכְוו לָבָּבְּדִלַ

 יהלֲאי הָוהְי רמה :רמאל ָיֲָע"לכילעו םֶלָשיְי-לע םיִמָתְל
 הָּכ ויָלֵא ָתְרמָאְו הָדּוהְי ְּךֶלַמ ּוהָיִקְרצ"לֶא יִּתְרמָאְוּךלָה ילֵאָרְׂשִ
 ּהָפָרְׂשּו לְבְּיִרִלַמ ךיְּב תאוה ריָעָה"תֶא ןֿהנ יִנָנַה" הָוהְו רַמָא
 ְיִיִעו ןַתְּנִת ודָיְּו שּפְּתִּת שָפִת יב ודָּיִמ טֵלְמִת אֵל הָתַאְו :שָאְּב
 :אֹוְבְּת לָבְבּו יֹרָּבַדְי ףיּפיתָא ּוהיִפּ הָניִאְרַּת לֶבְּבילַמ יניע'זתֶא
 ךיִלָעי הָוהְי רמָא-הּכ הָדּוהְי ְּךֶלַמ ּוהיקְדצ היהָיירַבְּד עמש ְּךא

 יםיָלְמַה תובא תופְרַָמְּו תות םַלְּב :יבְרֲחְּב תומה אל
 ְֵלודָּפְסִי ןֹודָא יָה ְְל"יּופְרְׂשִ כ יִנָפָל יויָהרַׁשַא םיִנשאְרֶה
 -לֶא *איִבְּנַה ּוהָיָמְרִי רבו ם  :הָנהְידםִאְנ יּתְרַּבְדדיִנא רֶבְדְייִּ
 למ ליֵחְ :םִלָׁשּוריִּב הָלֲאָה םיִרְבְּדַה-לְּכ תֶא 'הָדּוהְי ךלַמ והיקדצ"

 שיכל תורת הָדּוהְייָרעילכ לעְו םלָּוְִזע םיִמָחְִ לב
 :רֶצְבִמ יִרָע הָדּוהְי יֵרֲעְּב ּוְרַאְשַנ הָּנַה יִּכ הָקֹוֲע" לֶאְו

 ְךְלֶמַה תרָּכ יִרָחֶא הָוהְי תֶאַמ והָיְמרידלא הִיָהירְׁשֲא רַבְּרַה*
 :רֹוָרְד 'םֶהְל אָרָקַל ימלׁשוריִּב רֶׁשֲא םֶעְה =ילָכדתֶא תיִרָּב ּוהיקדצ
 םיִשָפֶח הָירְבִעְָ יִרְבַעָה וָתְחְפְשתֶא ׁשיִאְו וּדְבַע-תֶא שיא חַלָשֶלפ
 -לֶכְו םיִרשה" לכ יועמשיו 9 :ישיא ּוהיָחֶא יִדּוהיִּב םָּבדדְבַע יֶּתְלַבְל
 ּותָחַפָשתֶא שיִאְו ודָבָעְדתֶא שיא חַלָשל תירְּבב ּואָּברֶשַא םַעָה
 -יִרָתֶא ּובושיַיו :יוחלשוו ועָמְשיו דוע םָּבדדְבִע יתְלַבְל םיִשָפִח

deo [הונו קול  cf20; 6 4 2) tre25 1 םוו  | SOI24 ל ₪16  
mit Mss 030 לשמ | < 1 לע | 4  > | sg)ו  +) prb addחו | 26 << ' gy5  

 ביש % בּושָא | 6ק 34, 1 * 'מ >6 || לל 6 ותְלָשמַמ | 55 >6 | 2 ** >6 ||
 « prb dl 6 6 || = fit 1 6 6 ןֵתָנִת ןתְנֶה | 4 6+ ּהָדָכֹלּו (רשו 3% זמ mגזפ) ||

sed 6] 8% | 5 *1 6 Cal324 | ל-ל >6לא || 4 = >6  cf1 6 6 ויָניִע  prb3°  
 'מָכּו; 63 'ל ּודְפַס רָשָאַבְו גוט 1 ? דַּפְסִמְכּו | * 6 םיִכְלמַה, == | == >6
 sed cf $* | 4 <6 | * prb 16 66 ודפסי | 6 * >6 | ** 1 6 6 'צ ְךָלַמַה | 7 * לכ
 >6 | ל prb dl 6 6 sed cf 5* || < 1 6 65 לע || %1 לעְו | 8 * לכ >6 || ל >6**
 sed cf 6%3% || © frt dl 6 6S || g “° 1 prb (cf SE'AEY) יִדּוהיִּב שיא םֶדְבְע יִּתְלְבְל

Ir °° >6ועמשיו (>8") |  dl prb1 | ל-ל >6;  prb sicוהיִחֶא | זס * 6 ובושיו,  
 prb dl; in 1 5 "םּוחְלָש
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 הָתֹוּטַה-לְּכתֶא ּועְמְׁשִי רֶׁשֲא ץֶרֶאָה וג לָכָל תֶרֶאְפַתְלּו יהֶלַהְתְל
 םולָשַה-לָ לעו הְבֹוטַה"לְּכ לע ּוֹזְנָרְו ָּדֲחָּפּו 7 הֶשע כנא רֶׁשֲא
 הָּנה"םוקָמַּ עֶמְׁשִ לוע הוהְי רָמָאוהְּכִיִפ ם "הל הָשִע יִכֹנֲא רֶׁשֲא
 הָדּוהְי יִרָעַּב יהַמַהְּב ןיִאַמּוי םֶדֶא ןיִאמ אוה ברח םילְמַא םָּתַא רָשַא
 :הָמֵהְּב ןיִאַמו יבשוי ןיאמּו' םָדֶא ןיאמ תומָשָּנַה םֶלָשּורְי תוָצָחְבּו
 -תֶא ודוה םיִרָמָא לוק הָלַּ לוקו | ןֶתַח לוק הָחִמׂש לוקו ןושָש לוקי
 תיִּב יהָדּוּת 'םיִאְבְמ וָּסַח םֶלועְליִּכ יהָוהְי בוָטדיִּכ תֹואָבְצ תהי
 הכי ם :הָוהְירָמָא הָנׁשארבְּכ ץֶרָאָה"תִבְׁשיתֶא ביֵׁשָאּכ הוהְי
 "דעו םֶרָאןיִאמ בֶרָחָה הָּוַה םוקָמַּב והָיְהִי ידוע תֹואָבְצ הָוהְי מא
 יִרָעְּב רֶָקָה יֵרֲעְּבִיצ :ןאָצ םיִצְּברַמ םיער הָוְנ ויָרעילָכְבּו להַָמַהְּב

 הָדּוהְי יִרָעְבּ לשר יִביְִסַּו ןמנְנִּב ץֶרָאְבּו בֶנָנַה יִרָעְבּו הָלַּפָשַה
 ס  :הָוהְי רַמֲא הָנֹומ יַדי-לַע ןאָצַה הָנְרְבַעִת רע

 רְׁשֲא בוטה רֶבְּדַהתֶא יתמקהו הָוהי-םִאְנ םיִאָּב םיִמָי הֶּגַהְי+
 תַעָבּו םָהָה םיִמיַּביפ :הָדּוהְי תיִּבדלַעְ .לֶאְרְשי תביא יִּתְרַּבְד
 םיָמַּב :ץֶראָב הָקָדְצּו טּפְׁשִמ הֵׂשְֲ הָקָדִצ חמצ דול ַחיַמְצַא איֵהַה
 יהָליאָרְקיירַׁשֲא יהזְו חט ןוכְׁשִ םֶלָשּוריו הָדּוהְי עשו םֶהָה

 בֶׁשי שיא דָֹרָל תֶרָּכיאְל הָוהְי רָמָא הָביב ם | וּונְקְרַצוהָוהְ
 יגָפְלִמ שיא תַרָּכײאְל םִילַה םיִנֲהְַּלְוי :לָאָרְׂשִײתיב אָּפִּילע
 יִהְפ ס :םיִמְיַה"לְּכ חַבָז הֶׂשֲעְו הָחְנִמ ריַמקמּו הָלֹוע הָלֲעמ
 -תֶא רַֿפְּת-םִא הוהְי רַמֲא הָּכיפ :רומאל ּוהָיְמְרַיהלֲא הָוהְיְדרַבְּ
 :םָּתְעְּב הָליֵלְו"יםִמּוי תֹוָנֲה ייֵּתְלַבְלּו הָלְיְלַה יִתיִרְּב-תֶאְו םויַה יִתיִרְּב
 -תֶאְז ֹואָחַּכ" לע למ ןב . ולדתויהמ יִדבע דָוָּדדתֶא רַפְת יִתיִרָּבְדַנ יי
 דַמָי אלו םִיַמְׁשַה אֵבְצ פסל ירָשַא>* :יִתְרָשְמ םיִנֲהְּכַה םיִוְלַה
 ס :יתא יִתְרׁשְמ םִיוְלַה-תאְו יִדָבַע רָנֶּדעֶרְו-תֶא הָנרֲאןְּכסיַה לוח
 הָּנַה םעֶה"הַמ ָתיִאָר אולה :רמאל והְיִמרידלא הָוהְיְזרַבִּד יהי 3

 -תֶאְו םסֶאמִַו ַהְּב הוה רָב רֶׁשֲא תוָּפְשִמַה יִתָש רפאל רב
 9 6 'הְתּו 6**ג 'הָתָלְו |% 6 יוג || * פזפ 41 6 6 | 11 6 115 Vrs םֶהָל |
 נס ** 6 'ַהְבּו | לל 46 6 | זז * 8+ אוה םיִעָבְו cf Ps 1353 | > 1c 9 'במּו |
 © 6 bapa | 12 = 6** én | ל-ל 3% | < 65 לכב | 14-26 >6 | 14 *1 לע |
 15 41185 קירצ = 23,5, 6ג 20155 5+ ליִכְׂשַהְוְךֶלֶמְךֵלָמּו | 16 61 23,6 | * 5
 5+ומש = 23,6 6 ּהָמָׁש סע םֵׁשַה || ל-ל 3MSS 59 ּוהּואָרְקיַס ָה-- | :7 3 ןּב |

 18 80 לו | 20 *1 fit 6 64 רפת | ל lc soy יתלבל ן < 1 םוי | 21 = 8
 c( 9) םיולה"תאו 'הּכהדתא | 22 * 1 6 308 'ֵאַּכ | ₪ קוס 1 יִתרְשִמ 1 ג |

 24 * 0 םֶסֶאִמ הָּנַהְו
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 םיִּתְבַׁשִהו הזַה םוָקְמַה"לֶא םיִתְבָשַהְו לרָנ 'ףְָקְבּו ייִתָמֲחבּו יֲִּאְב
 בל םֶהָל יִּתֲתָגְפ :םיקלאל םֶהָל ַהָיִהֶא ינאְו םעְל יל ּויָהְוי* :תַטָבָ
 םֶהיִנְבִלְו םֶהָל 'בּוטֶל םיִמָיִַלָּכ יָתֹוא הָאְריִל ידָחֶא ְּךָרָרו לָחֶא
 םֶהיֵרֲחֶאמ יבּוׁשָאזאָל רֶׁשֲא םֶלּוע תיִרְּב םֶהָל יִּתְרָכְו< יםָהיִרְחֶא
 יִתְשַשְויי :יֵלעמ רוס יִּתְַבל בלב ןּתֶ יִתְאְִתֶאְו םֶתא יִביִטיִהְל
 דלָכְבּו יִבל"לֶבְּבי תָמָאְּב תאו ץֶרָאְּב םיִּתְטַטְנּו םָתֹוא ביִטהָל יםָהיִלֲ
 תֶא הֶּזַה םֶעָה"ילֶא יִתאַּבַה רֶׁשֲאַכ הָוהְי רָמָא הכייִכ< ם ישְפַנ
 הָבוטַהלֶּכתֶא םֶהיִלָע איֵבַמ יִפְנָא ןִּכ תאָּזה הָלּוְּגַה הָעְרֶהיָּ
 םָּתַאורֶׁשֲא יתאזה ץֶרָאְּב יהָבְׂשַה יהְגְקִנְו< :םֶהיִלָע רב יֵכֹנֲא רשא
 תודָשי :םיִדְשַּכַה יִדיְּב הָנְתִנ הָמֵהְבּו םָדֶא ןיִאמ איה הָמְמְש "םיִרְמֶא
 יִביִבְסַּו ןֵמְנַּב ץֶרָאְּב םידע דעָהְו םֹותָחְוורָפָּפּב בּותָכְו ונקי ףּכַּב
 דיּכ בָגֶּגַה יִרָעְבּו הָלְפָשַה יְְִבּו רָהָה יִרְעְבּו הָדּוהְי יִרְעְבּו םלֶשּורְ
 ּפ :יהָזהי-מֲאָני םָתּובְׁש-תֶא ביִשֶא

 רחב רּוצָע ונע אּוהְו תיִנַׁש ּוהָיִמְרודלֶא הָוהְירַבְד יֶהְיַוי 3
 הָניִכַהְל ּהָתֹוא 'רָצּוי יהוהְי ּהָשַע הָוהְי רָמָאדהְּכ> :רֶמאַל הָרָטַּמַה

 יאל יתֹורְצְבּו תל ָךְל הָדיֶגַאְו ָךְנעָאְו יֵלֲא אָבְקי :ֹוָמָׁשו הָוהְי
 תאַהריִעָה יֵּתְּביִלֲע ילֵאָרְׂשִי יִתלֲאי הָזהְי רָמָא הכ יִּכי ם :םָתְעַדי
 יםיִאָּבפ :יבָרָחָה"לֶאְ תֹוְַָה-לֶא םיִצֲתָנַה הָדּוהְי 'יכְלַמ יָתּב"לַעְו
 יִפַאְב יִתיִּכַה"רׁשא םֶדָאָה יֵרְּפ-תֶא יםָאְלַמְלְו םיִדְשּכַה"יתֶא םַחְלַהְל
 יָנְנַהפ :םָתעֶר"לְּכ לע 'תאֹזַה ריִעָהְמ" יֵנָפ יִּתְרָּתְסַה רֶׁשֲאְו יִתְמַחְּו
 םֶלָש יתָרָתְע םֶהָל ייִתיִלִנְו יםיִתאָפְרּו אָּפְרִּו הָכְרַא ּהָכ"הָלְעמ

 םיִתְנְבּו לֶאָרְׂשִי תּובְש תֶאְו הָדּוהְי תּובָשתֶא יִתֹבְׁשֲהוי :תָמָאְו
 -ילוָבָל 'יּתְחַלְסו יִלאָטָח רֶׁשֲא יםָנֹוֲע"לְּכִמ םיִּתְרַהָמְוי :הָנשאָרֶכְ
 ושש םשֶל' ייל הָתְיָהְופ :יִב ּועְׁשּפ "רֵׁשֲאו יִלּואָטֲח רֶׁשֲא םֶהיֵתְנֲע
 37 * 6 'םנ | 5 6 קן | 39 *1 6 66 רַמַא | * 680 לו | 40 * 66 ביִשֶא [
 פל >66 || 41 = 6 יִּתְדְקָפּו 6*6 + םֶהיִלָע | ל 66 שפנ-לכבו בל-לכבו (לכ

Vrs nny6 6+-דוע || ל 1 6  lc Vrs Jpg),פ | 42 * >8 | ל 16 6 לע | 43 < 
IGS4 36 | * כצט 1 6 89  HN ARAN644 | 5 ₪6 41 6 6 | 9% ₪1 6 6  

 ּוּתְנְו | 1 6 יִדיִּב | 44 -* >6 | Cp 33, 2 **16 6 ץֶרָא[הָ] השע; הוהי >5
 688 || ל 658 "| | 3 = 6155 KO 6 ‘i | ל 5 אלו, nonn MSS Vrs רשא

)ns{ a44( |אל | 4 >6 | ל 69 ְךֶלֶמ | = לא >6; 8+1 6 6 לַתַה-לֲאְו  
 5°dub;>6|? 13MSS 6 "לֶא cf 1,19 | *6 ּהָא-- | %% 6 םֶהַמ | 6 *16 6היִת-- |
 ;b 2 | © crrp 5+ 1 6 8 יִכְרִּד | 8 *1 6 66 םֶתֹנֹוֲע | * 6ג רפְזֶא אלו | >6;

 1 6 QM -לָכָל | < רשא >69 | 6 * >6; 3* = 4 || ל 1 < 6 ןושָשְל
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 תֶא ּוכְלָהְַאְל ָּדְתוָרתָבּו ףָלוקְב ּועְמָשדאלְו ּהָתֹא ּוְׁשְריַו ואבו
 -לָּכ תא םֶתא 'אָרְקִּתַו ּושַע אל יתֹוׂשעל םָהָל הָתיִּוְ רֶׁשֲא-לְכ
 ךִיְּב הָנִּתָנ ריִעָהְו ּהָדָכָלְל ליִעָה ּואָּב יתֹולְלָסַה הַנְהצ :תאּזַה הַעָרָה
 ישאו ירָבַָּהְ בַעְרַהְו בֶרֶחַה יִנָּפִמ הע םיִמָחְלִּגַה םיְִּשְּבַה
 להק *הוהְי ינדא* ילֶא ָתְרַמָא הָּתַאְוSפ :*הֶאר ָךְּנַהְי" הָיָה "ָּתְרַבּד
 ס :םיְִׂשכַה ךיִּב הָנְּתִנ ריִעָהְו םיִרֲע 'דעָהְו 'ףַסָּב הְׂשַה
 יָהלֲא הוהְי יִנֲא יִהֵּגֲהז :רָמאל ּוהְיִמְי-לָא .היהירַבְ ָֹהְו 6
 ןתנ יִנְנַהי הָוהְי רָמָא הָּכ פל :רָבְּל אלפי יֵּנַּמִמַה רעב
 .לָבָּבִד דלמ ירצאָרדכּובג יב םיְשַכַה יב תאֹוַה ריֵעָהְדיתֶא
 ריִעָהתֶא ּותיִצַהְו תאזַה ריִעָהלע םיִמָחְלַּנַה םישכַה ּראָבּו9 :הָרָכְלּו
 לעֿבל םֵהיֵתֹוְגג"לע ּורטְק שא םיִתְּבַה יִתֶאְו ָהּוְּפְרָשּוי שָאְּב תאָּנַה

 לָרְׂשִ-ינב יָה :ינמיִעְַה ןעַמְל םירחא םיָהלאָל םיִכְסנוכָּפהְ
 ךָא לֵאָרְִׂייִגְב יִּכי םֶהיִתְַעְּגס יֵניֵעְּב עֶכָה םישע ְּךָא הָדּוהְי יגְבּו
 יִתָמַח-לַעְו יִפַאלע יִּכ3ז :יהָונהְידםַאְנ םֵהיֵדְי הֵׂשֲעַמְּב יִתא םיִסַעָכַמ
 הֶזַה םויַה דַעְו התא ּנְּב רשא םויַהְְִמְל תאֹוַה ריִעָה יל הָתְיֲה
 רׁשֲא הָדּוהְי ינו לָרְׂשִיוגְּב תַעְר"לְּב לע :יִנָפ לעֶמ הָריִסַהל
 שיִאְ םֶהיִאיִבְנּו 'םֶהיִנַהְכ םָּתיִרָש םֶהיֵכלַמֹי הָּמַה רִנָשיִעְכַהְל ושָע
 םֶתא ידמלו םיִנָפ אָלְ פרש רלא נפו 3 :םֶלְשּור יִבָשָיְו הָדּוהְ
 תִיְּבִּב םַהיִצוקש יומיׂש 3+ :רסּומ תַחְקְל ייִעָמְש םֶניֵאְו דָמַלְו ְּכָשַה
 ורֶׁשֲא ילַעַּבַה תֹומְּב"תֶא ּונְביַוי :ואָמַמְל ויל יָמׁשיאַרְקנירְׁשַא
 -אל רֶׁשֲא "ףלמל םָהיֵתֹונְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב"תֶא ריִבעֶהל םֹנָהְדְוְב איִנְּב
 יטֲחה ןעמְל תאזַה הָבַעוְתַה תל יָּבְל לע ּהָתְלְ אָלְו םיִתיִוְצ

 בְרֶחּכ לר יב הנ מא תי \רשַא יתאוַה רָעָה
 םָש םיּתְחַּדִה רֶׁשֲא יתֹוצְרֲאָהלָּכִמ םֶפְבְקְמ יֵגְנַה? :יִָבָּדבּו בֶעָרבּו
 23 * 1 6 תסממ MSS 486'0 ףֶתַרותְבּו ₪6 ְּךָתֹורֹתְבּו | * >6 | < 67 ּואְרְקִיַו;
 frt 16 3 NQpRI CA cuviivrngav) || % ft dlc 5 | 24 * 6 ןומָה? | ל >6 | < 6
 'ִאָּכ | 5 6+ןָּכ | << >6 | 25 ** >6 | ל 6? ףָסָכְב 66 6+-רַפַּפַּב בּתכָאְו
 םתָחֶאְו | < 6 דעֶאְו | 26 66 יִלֶא | 27 * >66 | ל 6636 וז הָסָּכִי ve אָלָּכי |

prb lc 61 6 6 ןָתָנִת ןתָּנַה | ל >6 | 5 >6 | 29  al 6 663 | 28 * fit6  
 -תֶא ּופְרָׂשְו | 30 == 46 66 | 32 * ינב >6 | ל 68 'הכו 'רשו 'למו | 3310
 -רצד 63 רַּמלֲאְו | * 6+רוע | 34 cf 7,30 | * א ּומיִשְו | ל 6 םֶתאָמְמְּב | 35 %

 7,31 | = 68 יֵּבַל 3+ תַפתְּב | ל 1 6 6* ךָלִמל | < ס איִטֲחַה | 36 3 41 6 68 |
 ל 1 6 6 לע | <>6 || %% ₪1 6 6 רַמִא הָּתַא || < 6 יִבָשַבּו | 37 * 66 ץראה.
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 עַרַאְו יְָּל"הָנִק הָלֶאְגַה ְךְלּי השריה טפָשמ ל יִּכ ןיִמָיְנַּב ץֶרָאְּב
 רֶׁשֲאי יִדּדדִּב ילֶאְמְנִ תֶאַמ הָרָשַהְ"יִתֶא הָנְקֲאְופ :אּוָה הָוהְידרַבְד כ
 :יִֶַּבַה הָרָׂשעְו םיִלָכׁש הָעְבש ףָמָבַה-תֶאי ליהָלקְשֶא יֵתְתְנעב

 :םינְזאָמְּב ףָסָּכַה לֶקְשֶאְ ידע רֶעָאְו םּתָחֶאְו רֶפַפַּב בָּתְכִאְו יי
 :יּלּגַה-תֶאְו יםיִקֲהְוהנעַמַהםָתָחָה'תֶא הָנְקִַה רַפְס"תֶא האו
 יגיִעָל ּהָיסֶחַמְרּב הרב ורְבילֶא *הָנקִפַה רפְפַהתֶא ןּתָאְו י*
 -יִלָּכ יִעָל הָנָקַּמַה רֶפְסֶּב 'םיִבְתְּכַה םיִדעָהי יִניִעְלּו יל לֵאַמַנַח
 םָהיִניעְל בתא הָוצַאְו :הָרְטַמַה רחב םיִבָשּוה םילוהיה

 הוה ילנה רֶפס תְֶו םָּחַה תאי הוה הנקמה פס תא יהא
 רַמָא הָכ יִּכ5ַ פ :םיִּבַר םיִמָי "דפי ןעמְל ׂשֶרֲח"יִלְכַּב 'םָּתַתְנּ

 -לָא הקמ ר :תֶא יִתִת ו הנח לֹלפְתֶאְו ס :תאוה
 ָתיֵׂשָע התא "הגה הּוהְי גרא הָהַאװט | | :רֶמאַל הָיוּ ורב
 'אְְפודאְל הָיּטְנַה ָךעֶרובּו לונה ּךֲחְכְּב ץֶרָאָה"תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא
 קית"לֲא תֹובֲא ןָוע םֵלְׁשְמּו םיִפָלֲאַל סה הָשָעַי :רָבָּדילְּכ ָךְמִמ
 לדֶנפ ֹוִמְׁש תֹואָבְצ הָוהְי רובָּנַה לּודָּנַה לֵאָה םֶהיִרְחֶא םֶהיֵנְּב
 ימָדֲא יִנְּב ָכְרד-ילְכ-לע יתוחקֶפ ףיגיע"'רָשַא יהילילעה בֵרְו הָצֲעָה
 םיִתְפֹמּו תותא ָּתְמָשרָשַאיי :יויללעמ יִרְפְכְ ףיטְְדּכ ׁשיִאָל תת

 םוֶיּכ םֵׁש ךל"הְׂשֲעּתו םָראבּו לֶארְשְּו הוה םונהדדע םיְְְץֶראּב
 םיתְפֹוְמָבּו תּותאָּב םִיָרְצִמ ץֶרָאמ לֶאָרְׂשִ-תֶא ךָפע-תֶא אָצתַ*י :הֶנַה
 ץֶרֲאָה-תֶא םֶקָל ןַּתּתַו = :לֹוָדָנ אֿבומְבּו היּוטְנ עורְזֲאְבּו הָקְוֲח דָיְבּו
 :שבְדּו בָלָח תַבְז ץֶרֶא יםָהָל תַתָל םָתֹובֲאַל תְעַּבשְנרֶשַא תאּוַה

 8 ' 6 kai 00 rpecBurepos || g ** 6 'נח הש (3* 'נח תאמא) | ל-ל 41 6 6|
falc 65 | 12 = QF₪1 | ל-ל 16 6 |  * Alm61 6 6 | %1 6 6  = 

cf6; 168 יִרדְרַּב | 75  ca roMSSמה רֶפָס; 1 קופ 6 6 ותא | * | 6  
ca45634 םיִבּותָּכַה | %1 6  ca 5oMSSכהְו (6 םידמעה?) םיִדֲעָה םיִׁשָנֲאָה;  

prb301155 68 יִביָעְלּו | * קזמ 416 6 |16 6רַשַא | 14 %-%>6 || ל-ל 616 6 | ©  
 6 ;A dl 5* הזה, al cod etiam םותחה תאוא | 51 6 6 תתנו; ייל ּתַתָנְו |

je BSEתודש |17 * >66 || ל כ  in 6 post6 6 דמַעָי | 15 *> >6 | *  [ > 
conj 6 19) | 19 *166 | 18 = >6 (הוהי  nonn MSS cfו אָלָּכ | 1 <  elהָחָּכַי ע + 

 הָליִלַעָה (636 (pl, 6+vb nonn | ל >6 | © >6 ?ada | 3 לכ >6 | = 9*
 אָה | 1 6 וכרַרְּכ cf 17,10 || 6% <6 sed cf 17,10 | 21 prb 1 6 86 חָאְרַמְבּו

ct 6 |22 <6. 



 700 : הימרי 28

 :ּומָש תֹוֲאָבְצ הָוהְי ויָלנ ּומָהְיַו םּיַה עגר
 הָוהי"םִאָנ .ינָפְלַמ הָלֶאָה םיָּקְחַה ּושָמָידא 6

 פ  :םיָמְיַה"לַּכ נפל יג תויְהְמ ּותְּבְלִי לֵאָרְׂשִי ערז םנ
 יהָוהְי רָמָאו הכיז

 הָטַמְל ץֶרָאהייִדְסומ 'ּוְרְקָחִיְו יהָלְעַמְלַמ םימָש 'ּודְמידמָא
 : :*הָוהְייםאְני ּׂשֲערְׁשֲא-לּכ-לַע לֵאָרְׂשִיערְזלֶכְּבסַאָמָא יִנַאדנ

 לֵאָננֲח לדְגמִמ הֶוהיל ריִעָה הָתְנְבַנְו הָוהייםִאְנ * םיִמָי הָּגַה*
 בס בֶרָנ תַעְבִּג לע יונג הָּדַּמַה יהו דועי א אבי הָּגַּפַה רעׁש-ידע
 ןורדק לחְנ-רע יתומְרְׁשַה-לְכְו ןַׁשְּדַהְו םיָרָנְּפַה קמעה :הָתעג
 סֵרָהי-אֹלְו ׁשֵתָנַדיאל הָוהיל שֶדְק הָחְרְזִמ םיִסּופַה רעש תכָפ"ירֲ
 : :םלועל דוע

 תיִריִׂשֲעָה תֶנָשּב הוהְי תֶאַמ ּוהָיְמְרילא הָיָה"רֶׁשֲא רָבְּרַהּי 2
 :רצאָרְדכּובְנל הָנָׁש הָרׂשֲע"הָנֹמְׁש הָגָשַה איָה הָדּוהְיְךֶלָמ ּוהָיְקְדצְל
 אּולָכ הָיָה 'איּֿבָנַה ּוהָיְמְיְו םָלְשּורְ-לַע םיִרָע לָבְּב ְךָלַמ ליח יזָאְוי
 "למ ּוהָיקְדִצ ואל רֶׁשֲאצ :הָדּוהְי דלמ תי רֶׁשֲא הָרָטַמַה רצֲחַּב
 ןתנ יֵנְנַה הָוהְי רָמָא הָּכ רמאל אָּבְנ הֶּתַא ַעּודַמ רמאל יהָדּוהְי
 אל יהָדּוהְי למי ג ּהיִקְדצְוצ ּהָדְכְלּו לבּב-דלמ ךיִּב תאּנַה ריִעָהדתֶא
 ויפים ויפ"רָּבַדְו לָבַּביְּלִמ דיִּב ןֵתָּנִי ןָתָּנַה יִּ םיְִׂשּכַה דִיִמ טל

 יהיו םָׁשְו 'והוקְַיתֶא יל לָבָבּפ :הָניֶאְרִת ויְניעְדתֶא יוגי
 פ  :'ּוחיִלְצַת אל םיִּדָשַּכַהְתֶא ּומַחְלַת יִּכ הָנהְידסִאְנ ותא יִדקֶּפדדַעְ
 "ב לַאָמנֲח הּנַהז :רָמאל ייֵלֲא הָוהְי-רַבְד הָיָה ּוהָיְמְרַי רָמאויפ
 / יִּכ תותְנָעְּב רֶׁשֲא יִדָשתֶא ל הָנָק רמאל ףילא אב דד לש
 להוהְי רָבְּכ יידו לֵאָמנֲח יִלָא אביו :תֹונָקִל הָלֲנַה טַּפְׁשִמ
 ורָׁשֲאי תּותְנעּב-רֶׁשֲא יִדָשתֶא "אנ הנק לא רֶמאיַו ּהָרַטַמַה רֶצֲחלֶא

 36 16 GAY תבָשי | 37 **>6 || * 66 ּומּורְי (טעש6ף) | 5 692 + הוהי םָאְנ |
insלארׂשי | 38  in 662 trsp postלכ 6, ג | £8  |> : || rarewvwef)6 64  

 6 48MSS 0 VrsD3 | ל sic 8 Vrs (> mlt MSS) | 3g *°>6; Ic K הוק, ס וק |

 ל 6 םֶדְגָנ; 1 ? הָּבְגָנ | frt 1 6 ca 12MSS° 66 דע || 300. 4oaa +S = הָתְעבנ
 6 aliter | 4ס *1 6 mit Mss QA (cft nih דש?( nib_שה | * 39 דעו |
 ,5 6 אלו | Cp 32, ז 0 הָנָשַּב א תְַשְּב | 2 * זא >6 | * >6 | 5 ] ? תיִבּב |
 44 6 ָךְלַּמַה | 3 62 'דצ ְךֶלַמַה | 4 *6>5 | ל 0 ויָניִעְו | 5 ** prblc 62 הָלָבָבּ
 לי ן| לא 6 ג 41 | < ג תּומָי ftsicl | “56 | 6% prblc SA יהיו <

a 6 6 | > <₪5 |6 | * 68 ְךַײלָא 568 61 8 | 8 = 6** יִדֹוּד םֶלָשְרֶּב | ל  
 9 >68% א ףל | << add; in 6 post יִדָש.
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 "יִתְכַלָה רב .הָלִסְמְל ְךבל יִתָש
 ּךירָעְדלֶא יִבָש לֵאָרְׂשִי תֶּותְּב יִבּוש

 'הָבְבּושַה תָּבַה ןיִקְמַחְתַּת יִתְמְ"דעְי :יהָלֲא |
 :"רֶבּג בב הָבָקְנ ץֶרָאְּב הָׁשְדֲח 'הָוהְ אבי

 - הוה כרבי 'םָּובְשתֶא יֵבּׁשְּב וינְְּו הָדּוהְי ץראב הֶזַה
 םיִרְכַא יְֵּחִי 'ויָרָעְלְכְו הָדּוהְי יהב ּובָשְיִוי* :ישָרְַה רֶה 'קָדָא
 :יִתאָלִמ הָבֲאָד שָפְנלְכְו הָפִיַע שפג יתיורה יכ5 ירֶדַעָּב 'ּעְסְנו
 םיִמָי יהּגִהיז ם :יל הָבְרֲע יָתָנְׁשּו הָאְרֶאְו יִתָציִקָה תאָזילַעפ
 עֶרָז הָדּוהְי יתִִּב"ֹתֶאְו לֵאָרְׂשִי תיִּב"תֶאי יּתְעַָוְו הָנהְידַאְנ םיִאָּב
 ץֹוָתְנְלְו ׁשֹוָתְנלי םַהיֵלֲע יִּתְדָקְׁש רׁשֲאַּכ הָיָהְוצ :הַמַהְּב עַרָוְו םָדֶא
 -םִאָנ עול תגְבְל םַהיֵלֲע דֶקשֶא ּכ עַרָהְלּ ידיָבַאהְלּ .סֶרַהְל"
 לוע ורמאו"אל םַהָה םיִמָיַּבפ :הָוהְי

 :הָניֶהְקִת םיִנָב יִגשְו רֶסב ּולָכָא תֹובֲא
 הָניִהְקִת רֶסְּבַה ילְכאָה 'ִסֶדָאָהִלָּכ תּוָמָי וָנֹוֲעַּב שיִאדםא כ
 לֶאְרְשְו תיָב"תֶא יִּתַרָכְו הָוהָייםֲאְנ םיִאְּב םיִמָי הָגַהִיי ם :ויָנׁש
 םֶתֹובֲא-תֶא יִּתְֹּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַכ אלי :הָׁשָדֲח תיָרְּב הָדּוהְי תִיְּבדתֶאְו
 -תֶא ּורפַה הָּמַה"רֶׁשֲא םִיבְצִמ ץֶרָאמ םָאיִצוהְל םֶּב יֵקיזחַה םויּ
 תרכָא רֶׁשֲא יה תאְז וכ :הָוהְי"סֲאָ ג ּתְלעְּב יכנָאְו יתיִרְּ

 ליה הָמָהְ םיהלאָל םֶהָ יִתיִיַהְ .הּגָבַתְָא םֶּבְללַעו םלרקב
 יע רמאל ו ֹויָחֲא-תֶא ׁשיִאְו ּוהָעְרתֶא שיא ידוע ודמי אָלְו% :םֶעְל
 יִּכ *הָוהְיְדֶאְנ ,םֶלודגדדַעו םָנָמְקַמְל יִתֹוא ּועְדָי לכ יִּכ הָזהְידתֶא
 הָוהְי רַמָא והכי סם :דועדרֶּכְזָא אל םָתאָמֲחְלו םנועל חֵלְסָא

 הָלְיְל רֹוֲאְל סיִבְכוְכְו חַרֵי תֶקִת םֶמֹ רול שָמְש ןַתנ

ft sic )ץel sim) 1 (conj 6 22) |21 5 10 ס ּתְכָלָח | * 66 הָלְבַא סו (היִנא) הָנא;  
 22 * 66 יִבּוׁשֲּת | 7 הֶבָּכְׁשְמ pe 6% + (ׁשְדָח) עָטַמְל הָעּושְת | 60
 dwrnpig 6166000 &vOpwrot? | 23 °° <<: 3% sol 'בצא | ל 16 9%

yp || 24 °° %6 סואסוסצ (60) || * 692 A énותובש || < 64 ְךּורָּב |  
 יֵרֲע יבשויו | * 662 וצְרַאהלָכְו | < 16 A500 'דע יִעְסנְו | 25 6 יצח "לכ | 27%
 praem ןָכל | 3*% | < >66 | 28 = >68 | * >6 | 20 >66 | 30°64
 ft dl | ל 6 לאו | 32 663 יִּתְלעֶּג | 33 * 6ל יִתיִרְּב | ? תסתת MSS יִנָּב |

al | * prb 1c 66 ny | = <66 |יִּתַתָנְו | 34 * >68*  prb 1 6 24MSS5  
35. 36 in 6 post v 7. 
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 698 הימרי 21—31,11

 :ּונמִמ 'קֶזֶח דּיִמ ֹולָאָנּו בקעיתַא הָוהְי הָדָפִדיִכיי
 הֹוהְי בּומילֶא לורהנו ןויצדיסורמב נגרו | לאבו

 רקבּו ןאָצינְּבלעְ רָהְציילַעְ שֶריִתְלַעְ 4 ןדילע
 :דֹוֲע הָבֵאַרְל ופיסוידאָלְ יהו ןנָּי םָׁשְפַנ הָתִיְהְ

 יַָחְ םיִנְקזּו יםיִרָחְבּו 'לוחְמְּב יהָלּותְּב חַמְׂשִּתי ז ןָאוצ
 :'םנּוניִמ םיִּתְחַמְשְו יםיִּתְמַחְנְ ושש םֶלְבָא יִּתְכַּפָהְו

 עב יגּוט-תֶא יִמַעְו "ןַשָב 'םיִנֲהְּכַה שָפָנ יורו
 הֹוהְי רָמָאוהְּכיפ ם :'הָוהְיזםאְני

 םילּורְמת יִכְּב ִהָנ עֶמׁשִנ הָבְרְּב לוק
 םֶחָּנִהְל הָגֲאמ יָהיִגְּבילע' הָּכַבָמ לָחְר

 הּוהְי רָמֲאּוהַּכéֿ פ יוני יִּכ יְהיֵנְּבילע
 יהֲעָמַּדמ ףיָניעו יֵכְּבִמ ךלוק יֵעְנַמ
 :ביוא ץֶרָאמ ּובָשְו 'הְוהְיַאְנ' ַתְלְעְפל רַבָׂש שי יִּ

 :יםלּובְנְל 'םיִנָב ּובָשְו יהָנהְיסְְנ ךַתיִרָחֶאָל הנְקְּת-ׁשיייז
 דֵדֹונְתִמ םיִרְפָא יִּתְעַמְׁש עֹומָׁשי

 ירָמְל אל לגעְּכ ירַסּואְו יִנָּתְרִַי
 :יָהלֶא 'הָוהְי הָּתַא יִּכ הָבּוׁשֲאְו יִנָבׁשַה

 יתְמַחְנ יֵבּוׁש יָרֲחָאיָּכפ
 ריילי יִּתקפְס  'יעְדְוה ירח
 :יָּועְנ תּפְרָח יִתאָשְנ יִכ  "יּתְמַלְכִניםנְויִתְשַּב

 םיִעּוׁשֲעְש רֶכי 'םא | םִיְָֹא יִל ריקי ןֵבֲה*י
 ידוע ּוגבְְזָא רֶכָז וב יִרָּבַד יֵּתְמיִכ
 פ :הָוהְייֶאְנ ּוגָמֲחַרֲא םתר ול יַעָמ ּוָמָה ןּכ-לע

 יםיִרּרְמִּ יל יִמָש יםיניִצ ְּךֶל יִביִצַהְי
 זז = 1 ft 6 6 1לָאָג | * 66 םיקזח | 12 * 1 קזמ 6 6280 רַהְב | * 66 ואבו?

GMSS @xorhdovral; 1 ft 1139 idque antea dl | 5 6 by; prל sic 1 | 4 6f 
 'ד ץֶרָא-לע || == 642 ירפ ץֵעָּכ | 13 == 66 קטז | * 69 'ב לָהְקִּב | 1225
 6% 'חב | 4 6 ּודְחַל | < >66 | ' 66 לנַא? sed 6 14 cסn} | 14 * 62+ יל יִנּב
 1 | ל alc BRS) | = <6 | 15 = 5% add || * ft 1 c 636 יכבו | == >65|
 6-6 dl 6 65898 | > 1 6 Vrs םֶניִא | 16 * 62 ְּךעֶמְּרִמ | ">6 | 17 ** >6 |
 (bb 6 aliter | © <6 )8* 5 ast | 18° 6 יִכְנָא | ל 6 רַּמְלַא אל? (1? דָמְלִמ אל) |
 5 ?dl (mtr cs) | 19 * 66ג QW | ל 1 יִרָסּוה | << 66 תַשב םויזלע | 4 6
 kal 0606086 טסו | ב0 * 663 [ | ל >665 || © dl 6 665 | © prb 1 6 663 וילע |

riuw6000" | * <63 | < 6 66 6ג)  Dg cf 3% alכז 5 65% ןויִצ; 8 1 6 #  
 ;(?piav )6 riuwpiu 1 םירמְת ? 3 רָּבְדַמַב יִבָשּו
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 ירְֶּּתִמ ירעָס הָמְצִי הָמַח 'הָוהְי יתָרְעסוהָנַה*י
 :יִלּוְחְי םיִעָשְר 'שאְר לע
 וּבְל יתֹומְזִמ 'ומיקַהדדַעְו ותשעדדע הָהְיְ"ְףִא ןורַח בוש אלא
 הָיָהֶא הָנהְיֶמְנ איֵהַה תַעְּבִי 31 : יּהָב ּונְנְֹּבִתַּת םיִמָיַה תיִרֲחַאְּב
 :םעָל יִלדּויָהְי הָמָהְו לֵאָרְׂשִ יתוחְּפָשַמ לכל םיהלאל

 הָוהְי רָמָא הָּ
 יבָרֲח יִריְרְש םע" רָבְדִמַּב "ןח אָצְמ
 ייֶל הֶאְרִנ הָוהְי קוחְרמי :לֶאְִָׂי ּועיִגְרַהְל ְךוָלָה
 :ידָסָח ְּךיִּתְכְׁשִמ ןָכילַע ְּךיִתְבַהַא םֶלוע "תַבַהֶאְ
 יִדיִּפְת יִדְעִּת דוָע" לָאָרְׂשִי תַלּותְּב תינְבַנְוְךֵנְבֶא ידוע+

 :םיִקָמָשְמ יִלוְחְמְּב תאַצְְו
 :'ֹולָלְחְו 'םיִעָטְנ ּועָסְנ ןוְרָמְש יִרָהְּב םיִמָרְכ ייעָטּת ידוע
 םיִרְפֶא ירֵהְּב יםיִרְצְנ ּואְרְ םוידשי 5

 : .:ּניהְלֶא .הָוהידְלֶא  ןויצ הָלעְנְו ומּוק
 הּוהְי רָמָאו הבי

 ּורָמֲאְו ּולְלַה ּועיַמְׁשַה יםִיּוּנַה ׁשֹאָרְּב ּולֲהְצְו "הֶחְמַש בקענל ּונְר

 :לְֵָׂשִי תיִרֲׁש יתֶא מע-תֶא הָוהְי יעשוה
 ץֶרָאוִתָּכְיִמ םיִּתְצּבְקְו ןוֿפְצ ץֶרָאמי םֶתוא איֵבַמ יִנְנַהַ

 ְֵּתַי תָדכֹויְו הָרָה "ַחסַפּו וע םָּב
 םִליִבֹוָא 'םיִנּונֲחַתְבְו ואֿבי יֶכְבַּבכ :הָּנַה ּובּושָי לודָנ להק
 ּהָּב לְׁשכ אל רֶשֶי ךֶרָרְּב םִיַמ ילֲחְנ-לָא כיל
 פ אה יִרְּב םיִרְפָאְו בָאָל לַארשול יִתיִיָהְדיִּ

 ָּמָאְו  קָחְרַמִמ םִיַאָב ּודיִגַהְו  יםיוג הָוהְודרַבְד ּוָעְמשיפ
 :ורדַע הער רְמׁשו ונַצְבקִי לֵאָרְׂשִי הָרָזְמ

 23. 24 cf 23,19.20 | 23° 6 ל | ל 6+ האצי || * 9 לָלֹוחְתְמ | 5 >6 |
 < 6? אובי | 24 * > 23,20 | ל-ל >6א dl | © Vrs תַמְזִמ || % 2 23,20 + הָניִּב |

prb06קט6צ (םח?); 1  Gf sg | 2 °° 66 ebpov1 5 לכ >68 | ?  Cp ar, 
 עּוּגְרַמ (אצמ) יִתאָצָמ cf 6,16 || ל-* 69 בֶרָחַקב םֶויִדְבא (םעפ | 365+ =

GPLיִל רָמאיַו מ 6 | 5 204155 636 'הא | < ₪1 'חַּב 6--6% 636 |  
 יכ 6% דוע | יי 6 ְךָּתִת יִחְקִּת 6*%+ דוע || * 56 לָהְקַב | 5 * 44: [ 5
 ועָטִּת | << 65ג ּועְטְנ; ₪1 יעטת עוטנ | 51+ (6 6) "ללה ן 6 5% 6 = (6א
 sg) Dyn ארק (?cantatorum) | * 6 ירהב (cfs) | 7 * >6 | ל 16 6 םיוג |
 166% עשה | %1 6 66 ומע | < 1? תֶאְו || 8 == 6 ןופָצַמ | ל 6% = דֲעֹומְּב
 הָסָפְזהְו 1 3 | ,(g * 66 NS כצט 1 | ל םיִמּוחְנַתְּ ן < 16 6 לע |16 ₪9

 אלו | זס * קזל dl | < 69 מא; 1: רז
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 69% הימרי 22—30,11

 :דיִרֲחִמ ןיִאְו ןנאשו טֶקֶשְו בֵלֲעַי בֵׁשְ
 !םיוּגַהְלֶכּב הָלָכ הָׂשְעֲא יִּכ ְּךֲעיִׁשוהְל הָוהְיְֶנ יג ְךְתַאיכיי
 טְָּׁשִמל ּףיִתְרּפְִו הָלָכ הֶׂשֲעֲאאל ךְתֶא ךא םָׁש ְּךיִתֹוצְפַה רשא
 הוהְירָמֲאהכ "יִּכ> סם  :ָּךקנַא אל הֶקנְו

 ְֲּתָּכִמ הָלַחְנ יָּרְבׁשְל יׁשָנָא
 ל ןיא הָלעְת יתואְפְר רני ןהְןיאי
 ושרי אָל ךֶתוא ךּוחכש ךיְבַהֶאְמילָּכי

 יִרְזְכַא רָסּומ  יִתיִּכַה בוא תַּכַמ יב
 :ךיתאטח ּומְצַע נע בֶר לַע

 ךְבאָכִמ ׁשּונֲא בשל *קעֶזּת"הַמ יי

 ל הלא "יתיִשָע ךימאטח ֹומֲָע ךנוע בֶרֹלע
 יוכל יִבָשּב םֶלָּ ְךָרָצלַכְו .ּולְכִאִי ףילְכְאילָּכ כל

 :זַבָל ןּתֶא ְךינזְבלָכְי הָסָשְמל 'ךיסאש ּויָהְו
 הָוהְיסְאְנ ָּךַאָּפְרֶא 'ְךִיתּוּכַמִמּו יףל הָבְרֲא* הלעֶא ל יכל

 הוהְי רָמֲאו הכי פ :ּהָלְןיִא שרד איה ויִצ ל ּואְרְ הָחְּרנ יב
 םֶחרַא 'ויִתונְּכָשָמּו בּוקעי "יִלָקֶא תּובָׁש בָש-יִנְנַה

 :בשו וְמפְׁשִמילע 'ןומְראְו הָכַתַע ריע הָתְבגְ
 םיִקָחָשְמ לּוָקְו יהָדּות םֶהַמ אָפ
 :'ּורָעַצְו אָלְו םיִתְדַבְכַהְו ּוטָעְמִי אָלְו םיִתְּבְרהְ

 יפת יג ינָפְל 'וָתְדְעַו םֶדְקְכ 'ויָנָב יוָנָהְוִ>
 ּוֹנַמִמ רידא הָיָה :יויצֲחלילְ לי יִתְדקפּו
 יִלֶא 'שַּגְנְו 'ּויּתְבַרְקַהְו אָצַי יוברקמ ּולָשְמּו"
 :'ההיָאְנ יִלֶא "תָשגְל וָבלתֶא *ברע Ss יִמ יב

 ּפ :םיִהלאל םכָל הָיְהֲא יִכנָאְו םַעל יִל םֶתיְיָהְוי

 r2 5 >6 | ל 65% avéornca | 5 1 6 648 al QW | 13 cf 46,1: |= Sֶּךֵרוֲעְל
 אפ sim 6; 6 66 aAynpév iarpedeng (תאַּפְרל | 14 <6; 6 cf) 6י%9)

 ףמולשל ; 81 | 15a>6; r5b Grspin 16 | 1 יקָעְוִת | יאסי ושע 61 4,18|
 16 <= םלכ >30; 6 ּולכאי םֶרָשְּב?לָּכ | ל 5 ףיסש קזל 1 ףיססש | 17 *=*6
 ךָתְכְרַא | * 6 הָלְחַנ הָּכַּמַמ ;cf 14,17 | > dub 6 םֶכְדיִצ> 9hpeua) טוגופש) |
 4643 6( 8 רשא() | 18 * >6 | ל 6 ותּולְנְו | < 6 םֶעָהְו | :פ = 6 ּואָצְו
 (םדֹומ?) םרָש; 1 הָאצְו | *ל >6 | 20 6 ואָבּ | > 63 םֶהיִנְב | <( םֶת- |

er 0%66 6 || < 68 םֶהיִצָחל | 21 = 6 (םֶָהֵמָל) ּונָּמִמ םיִריִּבַא ּיָהְו +  
[ada]; ft sic 1 cf 31,11 | 8 D3םלשמו || < 6 םיִּתְצַבִקְו מקר | % 6 >. 0- 

 . | 1 Shs | vs 22 >6סדק6עסטסש || 5 6 ?סשא6צ
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 :'איִבָנַה ּוהיִמְרְי יִנְְמְּב 'הָּנַה רֵפַּפַהזתֶא הפה הָיָנפְצ אָרְקיפ
 הְלּוגַה-'לְכ-ילע חלש :רמאל והימרידלא הָוהידרַבְה הוס

 םֶכָל אנ רש ןע* יֵמלֲחְַּה הֶיעַמׁשלֲא הֹוהְי רֶמֶא הַּכ רפאל
 רֶמֲאהְּכ ןְכְלי רָכָׁש-לַע םֶכְתֶא חב ויִתְַלׁש אֵל יִנֲאְו הָיְעַמׁש
 \שיא ול הָיְהיֹיאל וערזילעו "יַמְלֲחָנַה הָיעַמְׁש-לַע דקפ יֵגְנַה הוהְ
 =יִמֲעְלההַשע ינַא-רַׁשַא בוטב 'הָאְריזאלְו' *הֶּזַה םעֶהְדֹוִתְּביויבְׁשוי
 5 יהוהְו-לע רָּבִד הָרָסִיְּכ הָוהְי-םִאָנ

 רַמָא-הַּכי :רמאַל הָוהְי תַאַמ והלמרידלא היָה"רְׁשֲא רָבְַּהי 0
 יִּתְרַּבְּדירַׁשַא םיִרָבּדַהלּ תֶא לב רָמאל לֶאְרְשו יהא הָוהְי
 תּובָש" תֶא יִּתְבְׁשְ ההיא םיִאָּב םיִמָי הָּגַה כ רפא ףילא
 יִּתַתְנ"רֶשא ץֶרָאָהלֶא םיִּתְבְשַהְו יהָוהְי רַמָא הָדּוהיִו לארי יִמַע
 לאְרְשילא הָוהְי רֶּבּד רֶׁשֲא םיִרָבִּדַה הלאו פ :ָתּׁשְריִו םֶתְבַאל
 הָוהְי רָמָא הכח" :הָּוהְידלֶאו

 :םולש ןיִאְו דַחַפ 'ּונעַמְׁש הָדָרֲח לוק
 לז דלא ואָרּו יאנ"ולַאש5

 'הָרְלויַּכ ליצלח-לע ויָדָי רַבּֿדלְכ יִתיֵאָר עּוּדמ

 ייוהז :ןֹוקְל | םינָלְכ כה
 ּוהָמְּכ "ןָאמ אּוָהַה םיַה לוָדָנ יּ
 :ַעָשּוי הָּנֶמִמּו בקעֶיְל איה הָרָצתעְו

 'תֹואְבְצ הָוהְיֹוםָאְנ אּוהה םויַ יוָהו
 קתנא יִּיִתורְסומּו "ףראוצ לעֶמ 'ּולַע רֵּבְׁשֶא

 :םיִרָז ידוע וב =ּודְבַעַידאלְו

 םָכְַמ דו תֶאְו .םֶיהְלַא הָוהְי תֶא בע
 פ  וםֶהָל םיִקא רֶׁשֲא

 לֵאָרְׂשִי תָחַּת-לַאְו הָוהָי-םֲאְנ בקע יִּרְבע אָריּתדלַא הָּתַאְוסי
 יםיִבָש ץֶרֶאְמ" ךערז-תַאו קוחְרמ ךעישומ יֵנְנַה יפ

nonn MSS 6 b |» dl 6 331556 | 629 *>6 | * >6 | 5 >6 | בז *1 6  
 לע| 32 * >6 || * 6 אלו | < 6 םֶהְל | קrמ al 6 6 | == 1 ₪4 6 6 םֶכְכּותֶּב | + 6

syovra (>SY) | *-* 41 6 6 | Cp3o,תוארל | 5 םצפ 1 6 6 םֶכָל; 6+ 00%  
 2° ךל >6 |° 1 6 nonn MSS לע | 3 6**-+ תואבצ || 4 16 6 לע(ן) | 5 * ₪1 6
 6 | 5 6 ּועְמָשִּת, 1? דחפו עַמָשָנ | 6 * אנ >6 |" 6+צמ תסמת || 5 >6 | ל * 6
 ng; sic 1? (rsp) | PLD 6 1061 | 8 *>6 | ל >6 | © 66 לע | ₪
 םֶר- | * 68 םֶת-- | ** 65 00101 ?OAR +n; dl (?AN) וב | 9 >₪6 |

sed <6 || ro ** ₪ 1 6 0 Daw.זז = 46,27. 28,  ro. 



 694 הימרי 28—29,17

 םֶכיִחַא תאָּנַה ריִעָּב בָשויה םֶעָהלֶּכדלֶאְו דֹוָד אָּפִּכילֲא בשויה
 חלשמ יִנָנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכיל :הָלּוּגַּב םֶבָּתַא ּוָאִצדאל רשא
 םיִנֲאְתַּכ םָתֹוא יִּתַתְנְו רֶבָּנַה-תֶאְו בָעְרֶהְד"תֶא בֶרָחַה-תֶא םָּב
 .יִבַעְרַּב בֶרַחּב םֶּתיֵרֲחא יִּתְפַָרְוי :'ערמ הנֹלַכֲאַת"אל רֶׁשֲא 'םיִרְעַשַה
 :הקרשלו המשל הלא ץֶרַה תוָבְלְמַ לכל יהעוזל םיִּתַתָנּו רָבָּדַבּ
 ועמש"אל-רָשא תַחְּתיל :םָׁש םיִּתְתַּדְה"רׁשַא םִיֹוּנַה"לְכַּב הפרֲחלּ
 םָּכְׁשַה םִיִאְבַּנַה ידָבעזתֶא יםְהיִלֲא יּתֲחֿכְׁש רָשַא הָוהי-םֲאְ בד
 -לּב הָוהְי-רַבְד ּועָמַש םָּתַאְויי :הָוהְי"םַאְנ 'םתְעַמְש אלו חלש
 הָוהְי רמאדהְכ  פ :הֶלְבּב םָלְׁשְּריִמ יִּתְחְלְש-רֶשא הלּוגַה
 -ןֶב/ ּוהָיקְדצ לֶאְ "הָיְלוקדְּב בָאְח איל ילֲאְרְׂשִי יֵתֹלֲא תואָבְצ
 ירַצאָרְדַכּובְנ דָיְּב םֶתַא ןַתְייִגְנַה ירש יִמָשְּב םֶכָל םיִאְּבּנַה הישעמ
 הָרּוהְי תל יפַבְל הָיָה ל םֶהַמ יחָּקלְו* םֶכיִניעַ םָּכַהְו לֿבּבלַמ
 למ םֶלְק"רָשא יבָחָאְכּו ּוהְיְקְדַצַּכ ּהָוהְי ְּמְש רמאל לָבְבְּב רֶׁשֲא
 םָהיִעַר יִשְבדתֶא ּופַאְנִיַו לֵאָרְׂשיְּב הָלְבִ ושע רְׁשֲא ןע* :שָאְּב לבב
 -םָאְנ דַעָנ "עדיוה יִכְנָאְו םיִתיִוְצ אול רֶׁשֲא ירקָש יִמָשַּב רֶבָד ורּבַדִיַו
 הכי :'רְמאל ירמאת יַמלֲחנַה העמל = פ הוה

 - היפ םלשריִּב רשא םעָהלָּכלֶא יםיִָּפְס 'הָבְמַשְב
 תחת ןַהכ ְנָתְב הָנהְי < :'רָמאל םיִנֲהְּבַהלְּכ לֶאְו ןַהֹּכַה הָיששִמ
 אּבְנְתַמּו ענְׁשִמ ׁשיִא"לָבָל הוהְי יתִיּב םיִדקפי תוָהְל ןַהֹּכַה עריה
 יִתְרַעְג אָל הָמָל הָּתַעְול :קְניִעַהלָאְו תַכָּפַהַמַהְד -לֶא ותא הָּתַתָנְו
 לבב נול חלש js לע יִּב5 :םֶבָל אֵּבנְתּמַה יִתֹתְּנעֶה ּוהָימְיְּב

 :ןָהיִרְּפתֶא לכו תֹוננ ּעְמַנְו ּבׁשְו םיִּתָב ּונְּב איָה הָּכְרֲ רֶמאַל
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 :םֶלָשְריִמ רָנְסַּמַהְוׁשֶרֶחָהְו ימְלְׁשּוריִו הָדּוהְי ישי םיִסיִרָפַהְוהָריִבְּגַהו
 "ָךְלִמ הָּיִקְרִצ חלש רֶׁשֲא היְקְלַחןְּב הָיְרֹמְגּו ןַפְׁש"ְְב הָשָעְלֶא דבי
 הָוהְי רֶמָא הָּכּי :'רמאל הָלֵבְּב לָבְּב ףלמ ירָצאָנְדכוְבְנ"לֶא הָדּוהְי
 הלב םֶלָשּורימ ּתיִלְנָהרָשַא הָלּגַה"ילָָל לֵאָרְׂשִי יָהלֲא יתֹואָבְצ

 :ןְּפתֶא ּוָלָבֲאְו תוננ ּועְטִנ ובשו םיתְב בכי
 תונָבּו םיִנָּב ּודיִלוְהְו םיִשְנ יח
 םיִשָנַאְל ּונִּת םֶכיִתונְּבתֶאְו םיִׁשָ םַכיְִבל ּוחָקּו
 :ּוטעֶמְּת-לַאְו יםֵׁש-ובְרּו 'תֹונְבּו םיִנָּב הָנְדַלַתְו
 הָמָׁש םֶכְתֶא יִתְַלְנַה רֶׁשֲא יִריִעָה םולָשתֶא שרדו
 ס :םלָׁש םֶכלי הָיָה יהָמולָשְב יִּ הָוהְי-לֲא ' ּהָדעב ּולְלפתַהְו
 םָכיִאיִבְנ 'םֶכָל ואישולא לארי יָהְלֶא 2 תואָבְצ" הָנהְי רַמָא הכ יב
 םָּתַא רֶׁשֲא .םכיַתַמלַח-לֶא ועֶמְׁשת-לָאו םָכיִמְסקו םֶכְּברקְבירַׁשַא
 -םָאָנ םיִּתְחַלְׁש אל ימְׁשִּב םֶכָל םיִאָּבִנ םַה ירֶקָשְב יִּכפ :םיִמָלְהַמ
 םיִעָבְׁש לבבל תאָלָמ יל יי הָוהְי רַמָא הכיס  ם :"הָנהְי
 םָכְתֶא ביִשָהְל יבוטַה ייֵרְבְּדיתֶא כיל ית םֶכְתֶא דָקָפֶא הָנָש
 כנא ירש תֿבְׁשֲחַמַה-תֶא יִּתְעַּדִי יַכֹנֲא יּכייז :הָזַה םוקָמַהְלֶא
 םָכְל תֶתְל יהָעְרל .אָלְ םולש יתובָשִחַמ יהוהְי-םֲאְני םֶביִלְע בשח
 :'הָנקְתְו תיִרֲחַא'

 :'םֶכיִלַא יִּתְעַמָׁשִוי יֵלֲא םֶּתְלַלַּפְתַהְו יםֶּתְכלַהְו יתא םֶתְאְרְקּו"י
 :םכְבבְללְכּב : נערות יל יםֶתאָצְמּו יִתֹא םָתְׁשַכִּו

 ההיא םש םֶכְתֶא יֶּתְחְַּה רֶׁשֲא תומה לְָּמּ םָוגהלָּכַמ
 םַּתְרַמַא יִכ5 :'םשַמ םֶכְתֶא יִתיִלְגַה רֶׁשֲא םוקָמַה לֶא םֶכְתֶא יִתבְשהְו
 לה לא הֹוהְי רַמָאוהָבדיּבי ס  :הֶלְבַּב םיִאְבְנ הָוהְי ּונָל םיִקַה
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 2 הימרי 22

 הָיִמְרִי רָמאינֿפ :הָוהְי תיִבָּב םיִדָמְעֶה יםַעָה"לְכ ָניִעְלּו םיִנֲהְּכַה
 תאַּבִנ רֶׁשֲא 'ִךיִרְבּדתֶא יהוה םֶקְי הָוהְי הָשעַי ןּכ ןמָא 'איִבְנַה
 -ָּדַאז :הָּנַה םָקָּמַה-לָא לָבָּבִמ הלּוגַה-לְכְ ההיתיב ֵלָּ ביִשָהְל
 :םַעָהלְּ ינְזָאְבּו 'ִּינזָאְּב רב יִכנָא רֶׁשֲא הוה רָבּדַה יאָנ"ַעְמְש"
 תְָרַאלֶא ואְבָניַו סלע ייפ יִנָפְ יָה רֶׁשֲא םיִאיִבְּנַה*

 רֶשֲא איבנהי ירבו הָעְרְּ הָמחְלַמְל תג תֹוכְלממ"לעְו תובר
 הָוהְי יִחְלׁש-רׁשֲא אּיִבְּנַה 'עֶדְני יאיֵבְנַה רַבְּדי אֹבְּב םולָׁשְל אָבָנִ
 הָיַמְרִי ראָּוצ לֵעַמ 'הַטומַהְתֶא איִבְנַה הָיְננֲח חיו :תַמֲאַּב
 רַמָא הפ רמאל םעֲה-לְכ יניִעְל ּהָוננֲח רַמאינוי :והַרְבְׁשִו איִבְנַה
 םִיִתְנש לועְּב לבבל ירָצאָנְדַכְבְּו לַעְתֶא רבָשֶא הָבָּכ הָוהְי
 ס וְְּּרַדְל איִבָּנַה הימי לו םִיונַה"לְּכ ראָוצ לעמ ים

 -תֶא ייבנה הָיְננִח רובש יֵרֲחַא .והָיְמְרלֶא הָוהְרַבְד יִהְיַויי
 -לֶא ָּתְרַמָאְו ולָה 3 :'רֹמאָל 'איִבְּנַה הָיִמְרִי ראו לַעַמ 'הֶטומַה
 ןמיפספ תיקו ְתְרַבְׁש ץַע תומ הוה רַמָא הָּכ הל הנח

 לבבל ירצאָנְכְבְניתָא רָבעל יהֶלאָה םִיונַה- el . תת

 יאיִבְּגַה הָיְמְרִ רמי 2 יִתְתֶנ הָרָשה תיַח"תֶא םֶגְו ּוהָדְבַעַו
 ְתְחַמְבַה 'הָּתַאְו הָוהְי ְךחָלְׁש"אְל יהָיננֲח אָג"עַמְׁשי 'איִבָנה הָיננֲחלֶא
 לַעַמ ףחלשְמ יִנְנַה הוהְי רַמָא הּכ ןֵכָליֿ :רָתְׁשילַע הָנַה םֶעָהתֶא
 תמוז :יהָוהְי"לֶא ָתרַּבִד הָרְס"יכי 'תַמ הָּתַא הָנָׁשַהי הָמְדֲאָה נפ
 ס | ייִעיִבָשַה שֶדֶחַּב יאיָהַה הֶנָשַּב איָבָנַה היננחי

 -לֶא םֶלָשּוְרִיִמ יאיִבָּנַה הָיִמְרִ חלש רֶׁשֲא רֶפַסַה יִרְבּד הָלֲאְוו 9
 רֶׁשֲא םָעָהְ לָּכדלֶאְו םיִאיִבְּנַה לא םיִנֲהְכַה-לֶאְו הלּּגַה יִנקְז ירָתי
 למה תאצ יִרֲחַא* :"הֶלָבְּב םַלׁשוְריִמ רַצאַנְדכּובְג הָלְנָה

15MSS6 *>6 | ל >6 | 1  | bb)ּפה ' trsp (dll) 6 6 ante5 =  
 66 ּףרבִּד | 7 ** 6 ּועָמָש | *ל 6 הוהירַבְּד | 5 6 םֶכיִנ-- | 8 * 6 םֶכיֵנְפְלְו |
 5 1 לע || << >6 (1 6 23MSS 9 בֶעְרְלִ) | 96 רָבְַּה 1c ורָבְּד | > 6
 -תֶא ּועַרָי | < 6+ םֶהָל | זס * >6, 60 + םִעָהְלָכ יִניִעְּב | * pr 16 63 תטומה
 6 13 | <>6 | 51 prb 6 68 ןֶר-- | זז *>6 | 56 | 12°56 | *16 3
 תטומַה cf 13 || = 6 וראוצ | 5 >5 | 14 >6 6666 cf 3*) | * 61 6 6 || 5 'בנ
 >6 | 6>51:; $= 4 + ודבעל 6( 27,6 || 15 * >6 || ל 6; in 58% etiam 'נחדלא א |

cf Vrsנח אנא | 5 התא >6לא | 16 =| תומָת תאּוַה הָנָשַּב ' sol66 >6, 85  
 et 17 || °° <6, 3% sol הרס; 1 לע קז לא | 7 = <? | כ 26, 1 * >6 |

 ל רתי prb dl 6 6 | 5 6 צל nonn; 1 41 |  >6, 3° sol הלבב 'שורימ%.



27, 5 JEREMIA 691 

 'הָגַה םֶעֶהלְּכלאְי םיִנֲהְכַה-לֶאְו'יé :יםָכְל םיְִּבִַה 'םיִאיבָנַהו
 יםֶכיִאיִבְנ יֵרְבַּד-לֶא ּועֲמְׁשִּתהלַא הָוהְי רַמָא הפ רמאל יִּתְרַּבִּד

 הָּתַעַי הלב םיִנְׁשּוִמ הָיהְיתיִב לכ הָּגַה רמאל םֶכָל םיִאְּבִּנַה
 ּוָדְבַע םֶהיִלַא עְמְׁשּת-לַא יי :'םכל םיִאְּבִ הָּמָה רֶקֶש יִּכ יהָרַהְמ
 םיִאְבְנםַאְוי :יהָּבְרֶח תאּזַה ריִעָה הָיְהִת הָמְל ןיחו לָבָּ ל"א
 -יִּתְלַבְל תֹואָבְצ הוה 'אָנּועְנְפִי םָּתֲא הָנהְיְדרַבְּד שידסאְו םַה
 םֶלָשּויִבּ הָדּוהְי ףלמ 'תיַבּו הָונהְידתיִבְּב םיִרְתּונַהוםׁלּכַה יואב
 םִיַהלעְו םיִדַמעָה-לָא' 'תואָבַצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכפ ם  ז'הָלָבֶּב
 רֶׁשֲא 0 :'תַאַּה ריִעָּב םיִרָתוּגַה םיִלָּבַה רָתָי עו יתונכמַה-לעו
 םיקיוהידְב יהינוְבְיתֶא ותולגפ לָבָּב ְךֶלַמ רצאָנְדכּובְנ -םַחְקְלְדאל
 : לש הָדּוהְי ירֹחלְּכ תַאְ הלכי םֶלָשּויִמ יהיה

 המ ואבוי "הלב :'םלשוריו הֶרּוהְייְלִמ 'תיבּו הוה ית
 -לַא םיִּתְבָשַהְו םיִתיִלעהְו הָוהְידִאְנ 'םֶתִא יִדְקֶּפ וי דע ּויְהְי
 פ יהוה םוקַמה

 הָרּוהְְִּלַמ יהּיקְדצ תֶכָלְמַמ תיִשארְּב איִהַהי הָנָשַּבויָהְיַוי 8
 איִבְּנה רּוזעְְְב הָיְננַח ילֶא רָמָא ישימחה ׁשֶדְחַּב 'תיִעבְרַה תָנְׁשִּבי
 7 :רָמאָל םֶעָהלָכְו םיִנַהְכַה יִניֵעְל הָוהְי תב ּועְבַּגִמ רֶׁשֲא

 תי י"א הזה הל ביִשמ נָא םיִמָ םִיַתְנְׁש דוב

 םָאיבו הֶזַה םיקְפַהְִמ לֶכְּבּלְמ רצאַגְדכוִבְג חקל רשַא הוה
 הָדּוהְי תּולָּנילָּכ-תֶאְו "הָדּוהְי"ְדְלַמ םיִקּוְהְידוַבי הָיְנְכידתֶאְו+ :'לָבְּב
 רַּבָשֶא יִּכ *הָוהי"םֶאְנ הָזַה םֹוָקְּפַהלָא ביִשָמ ינַא :הָלַבְּב םיִאָּבַה
 וגיִעָל יאיִבגַה הָיְְנִחְלֶא *ִאיִבָּנַה הָיְמְרָ מאו :לָבְּב ףלמ לעזתֶא

 15 % 6 םֶביִאְבְנּו | < 6 + רקָשל? | 166+ טעו | ל* 6 פק גחte 'כה"לאו |
 < 6 םיִאיִבָּנַה | 419230 | << הָּתעַמ | * 63" + םיִּתְחַלַׁש אל | ץ 17 >6|
 * םספמ MSS הָבָרַח | 18 * 65" יִב | ** >6 | = ו ואבי יִּתְלְבְל vel 6 2MSS 'בל

1prb | (מעה"לע" add )4 1 6 Orזמ pאב || %1 'בֶבּו | 19 >6 | ל >6,  

 לע | * >6 | פס * >6 | * Q"55 היכי | << >6 | * >6 || v a1 >6 | * זמ
 1 6 221155 תיִבָּב | * 1 קמ תיבְבּו ן < 1 6 6 ₪ "ֶבּו | 22 * 1 6 83 ואבי |
 bb 266 | = >6 | Cp 28, 1 *= 6 'קֶרְצְל תיִעְבְרֶה, cf 3* | "ל >6 41; א
 תַנָשְּב 0 הָנָׁשַּב | 2 ** >6 | 3 * ₪ 1 6 6% יִנָאָו | ל לכ >6 | = >9
 (Vגז 'רדכובנ et pc MSS Or הָלֵבָּ) | 6>=4 | ל לכ >6 | = >6 |

 5 %>6 | ל >6.



 690 הימרי 15—27,3

 ְךֶלָמ"לֶא יםָתְחַלְׁשְו :ּףֶראָוצלע םָּתַתְנּו תוטמּו תֹורֲפֹומ ְּךֶל הָשע
 ךְלָמלֶאְו רֵצ ךְלַמְלֶאְו ןומע יֵנְּב ל לאז בָאומ למלא םודא

 :הָדּוהְי למ ּהָיְקְדְִֶּא םלָשְי םיִאְּבַה 'םיִכָמלַמ יב" ןודיצ
 יהלֶא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָאדהְּכ רָמאָל םָהיִנְדִאְדלֶא םֶתֹא תיּוצְוי
 -תֶאֹי ץֶרָאָה-תֶא יִתיִשָע יֿכנֲאיפ :םֶכיגְרא-לֶא ּורָמאְת הָּכ לֵאָרְׂשִי
 יִעְורֶזָבּו לּודָּנַה חב לץֶראָה ינָּפדלַע רֶׁשֲא הָמֵהְּבַהתֶאְו םֵדָאָה
 -לָּבתֶאי י יִּתַתְנ *יִכְנָא הָּתַעְו6 :יָניֵעְּב רשָי רֶׁשֲאל ָהיִּתַתְנּו הּיּוטֵּנַה
 תַיַח"תֶא םַגְו יָבַע לבבל "רצאָגְדַכּובְנ יב" יהֶלֶאָה תוצְרַאה
 דתֶאְו וָנָּבדתֶאְו םיוגַהלְּכ ותא ּוָדְבָעְו" :וָדְבעְל ול יִּתַתְנ* הֶדָשַה
 םיִכְלְמּ םיֵּבַר םָיוג וב ודבעַו אּוה"סנ יֹוצְרֲא תעדאב דע ֹונְּבוַּב
 רַצאָנְדְכּובְנתֶא ותא ודְבעידאל רָשַא הַכְלְמַמַהְו יוגה הָיָהְו :םיִלֹודְ
 בְרָחַּב לבב למ לעב ראָוַצ-תֶא תיא רשא יתַאְו לבבל
 'םַתא יִמְת'-דע הָוהְי-םאְנ יאּוהַה יֵּּגַהדלַע* קא רָבִַּבּו בעְרְבּו
 יָכיִתְמלח לֶאְו םֶכיִמְסְקלֶאְו םֶכיִאיִבְנְְלֶא ּועָמָשִּתִדלַא םֶּתַאְופ :ֹודָיְּב
 אל ירמאל םֶכיִלַא םיִרָמִא םּהדרַשַא םֶכיִפָשַכ לֶאְ םֶכיִנְנְלֶא
 קיַחְרַה ןעַמְל םֶכָל םיִאְּבָנ םֶה רֶקַׁש כי :לָבָּב ּלְמתֶא ּודבעת
 רֶׁשֲא יִוגַהְויי :םָּתְדַכֲאו םֶכְתֶא יִּתְחּדַהְז םַכְתַמְרַא לעַמ םֶכְתֶא
 דםִאְנ ֹותָמְדַא-לַע ויָּתְחַּנִהְו וָדְבַעַו לֵבְּביְלמ לעְּב ָראְוצתֶא איִבָי
 דל יִּתְרּבּ הָדּוהידְדל הָיִקַרֶצדלֶאְוי :ּהְּב בֵׁשְיְו ּהָדְבַעְ יהוה
 ּדְבָעְו לבְּב-ְלִמ לֵעְבי םָכיִראָוצזתֶא ּואיִבָה רמאל הלֲאָה םיִרְבְּרַה
 רָבָדַבּו יבֲעְרְּב בֶרֶחַּב ךַמַעְו הָּתַא ותּומָת הָמָלוי : יויחו ֹומֲעְו ותא
 "לאו :לֵבָּב ךְלַמתֶא דבעידאל רֶׁשֲא יוגַהְד לא הָוהְי רֵבּד רֵׁשֲאַּכ
 -תֶא 'ודבעת אלי ירמאל םָכלֲא םיִרָמָאָה םיִאְבּנַה יִרבְּדדלא ופְמְשת

 הָוהְייְָנ יתְחְלָש אל כי :ֶכָל םיִאּבִנ םֵה רק יִכ לבב למ
 םֶּתַא םָּתְדַבַאו םֶכְתֶא ָחּדַה ןעֶמְל רֶקָשל יֵמׁשִּב 'םיִאְּבִנ םֶהְו
 3 51 ft c 69 ָּתְחְלְשְו | ** 16 6 םֶחיִבָאְלַמ יֵדיִּב | < 6+ םֶתאָרְקַל (5*--) |
 6<4 | 5 * 6+-יִּכ | *ל >6 Sk sol) ינפא) | 656 | ל Gx ץראהדתא
 (6%3%ג + -לָּכ) | = 3* םגו....דיבא, 6 'בָנַל, sed 6* םסתתו: ךָלָמְל; קול
 6% al( sic 1 | 4 >6*, prb add ודבעְל) | << >6 | vs 7 >6 | * 8 ג ֹותָמֲח (ח
 marg = 4( | 6<8°° | ל 1 6 6 ּונתי | 51 6 6 91 םֶר-- | 56 | << 6
 סי 6 םֶמִּתַל 56 םָתֹא יִּתַּת | 9 *1 6 6 םֶכיִמְלִח || = >6 (5* 501 רמאלא )|

cf 5% | 5 1356 | *69 | זז "* >6 | 12 -* 6 'ב 'מ דתא ודבעו 566  
 re 5 'ִבג | 14 >6 | 6 ּגדְבַעְו (5% ג] = 4% | 15 >5 | לל 6 (4

 5" ּואְּבַנְתַהְו? | < 69 מידה



26,13—27,2 JEREMIA 689 

 רֶׁשֲא םיִרָבְַּה-לְּכ תא תאזה ריֶעָה"ילֲאְו הָוַה תיֵּבַה"ֹלֲא אָּבְּנַהְל
 הָהְי לּקְּב ּועָמָשְו םֶקיִלְלַעְמּו םֶכיֵכְד ּוביֵטיִה הָּתַעְוי :םָתְעַמָׁש
 יִנָנַה יִנַאְוצ :םֶכיֵלֲע רָּבַּד רֶׁשֲא הָעְרֶה-ילֶא הוהְי םַחָנְיְו יםָכיֵהְלֲא
 -םָא יִּכ ועְדַּת עֶדְיוְךָאיפ :םֶכיֵניעְּב רָשּיַכְו בּוטַּכ יָלֹׂשֲע םֶכְדיְב
 תאוַה ריִעָהְילֲאְו םָכיֵלֲע םיִנְתְ םֶּתַא יֵקְנ םָדיִיַּכ ֹיִתא םָּתַא םיִתַמְמ
 תֶא םֶכיִגְזֶאְּב בל :םילע הָוהְי יִנָחְלָש תַמָאב יִּכ היבָשיילֶאְ
 םיִנֲהְּכַה-לָ םַעָה- לו םירָשַה יא הלא םיִרְבּדַהלְּכ

 םַעָה לֶהְק"לְּכלֶא ורמי ץרא ה ינקו יאו ומָקיוז : ניל רב

 הָּוהיַלמ הנח יִמיּב אב הָיָה יִּתשרּומַה יהיכימי* :רמאל
 תֹואָבצ הָוהְיורָמָאדהְּכ ירֹמאָל הָדּוהְי םַעְדלָּכדלֶא רָמאיַנ

 :רַעְו 'תִמָבָל תִיּבַה רֶהְו הָיָהְּת יסייע םִיִלָשּוְריִו ׁשֵרְחַת הָדֶש ןויצ
 הָוהְי-תֶא יאֵרְי אלַה הָדּוהְי"לָכְו הּוהְיְָלַמ והָיקְזח "ּוהְתַמַה תַמָהָהי
 םהילע רָבְּדירְׁשַא הַעְרָה"לֲא הָוהְי םֶחֶגִו הוהְי .יִנָּפ-תֶא לחי
 :ּניֵתּוׁשְפַנ"לע הָלודְ הַעָר םיִׂשֹע ּונְחַנַאְו

 תִיִרקִמ ּוהיְעַמְׁשְַּב והיְרּוא הוהְי םָׁשְּב אֵּבַנְתִמ הָיָה יׁשיִא-םנְויס
 :ּוהְיְמְרי יֵרְבְּד לֵכּכ תאּזה ץֶראָה-לע'ו תאזה ריִעָה"לֲע אָבָּנִיַו םיִרָעַיַה
 :שקביו וירְבְּד"תֶא םיִרָׂשַה"לָכְו ויָרּוּבנ-לֶכְוי םקיוהְ-ךלמה עַמְׁשיו>י
 חַלָשיַו><* :םִיָרְצִמ אביו יתַרָבִי ארי ּוהירּוא עמשיו ותיִמַה יּדָלמַה

 ותא םיִׁשְנאָו רָֹּבְכעְֶּ תְנְלֶא-תֶא" םיֵרְצמ םיִשְנַא יםיָקיְהְי למה
 מַה לֶא ּוהֶאיִבְיַנ .םִיֹצַּמִמ 'והָיְרּוא-תֶאל ּואיצויַנ3 :יםִיָרְצַמלָא

 :יסַעָה יגְב "ָרבְקְילֶא תלְבנ-תֶא* ךלָשּוו בֶרֲחּב ּוהָכִַו 'םיִקִהְי
 -דִנְב ותאתַת יִּתְלַבְל ּוהָיְמְרַדתֶא הָיָה ןפׁשְְּב םַהיחַא דִי ךאא
 כ :ֹותיִמֲהְל םַעָה

 הָיָה הָדּוהְי ּךֶלָמ ּוהָּיָשואְיְּב יםֶקְיוהְי תֶכָלְמַמ תיִׁשאַרְּבי 7
 יֵלֲא הָוהְי רמָאזהַּכי :רֹמאַל הָוהְי תַאַמ הָיְמְרִילֶא הֶּנַה רַבְּרַה
 rablcee לע | <ג לעו | 13 * >6 | ל 5 לע cf3 | | 14 66 םכל |

Mi32 | 815 *>63 | ל1 לע | 516 69 םֶכיֵלֲא | 177 >65 | 18 ₪  
(We) dBarov,הָכיִמ | ל <6 | < >68 | % >6 || < 65* 6%  () MSSהָיָכיִמ, תסממ  

e+6 3,125 הָנּולָמְ | ! 3 תיֵבְל 6 (6ג000 זז = (יִכְבְסְל) ךַבְסַל 66 AA cf Mi 
 Jes 9,17) | 19 * 630 sg | * 630 plur | *1 לע | % 6 ּונישע? | 20 == 6 ׁשיִאְ|

ar ** <6 | * 6 plur | °56 | 56 | v 22 3* | *<6 | ** <6 |ל <6 | < 
 23 * 6* + ּוהּוחְקִיַו | ** 6 ותא || < 6 םָׁשָמ | >6 | == 6 ותא|| 6 רָבָק | 6

cf3 | 28 hic incip cp 7.8 ּוהָיְקְדִצ  Cp27,1>6 | *1 6 3MSSומע |  
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 :ןאָּאַה יריאְמ הָמיִלְּפּו םיִעֹרָהְַמ סֹנָמ דָא
 ןאָצַה יריד תָקְלִיְו םיִעֹרָה תקעצ לוק

 םוְלָשַה יתֹוֲאְנ ּומֵדְנְוד :םֶתיִעְרַמְתֶא הָוהְי דשדיּכ
 וס יריִפְּכַּכ בע + יהָהְייא ןורח יִנָּפִמ
 פ פא ןֹוָרֲח יִנָפַמּו יהָנּויַה 'ןורח יִנָּפִמ הָמַשְל םָצְרַא הָתְיָהיִּ
 הָיָה יֵהָדּוהְי למ ּוהּיׁשאְודןְּב םיִקְיוהי יתָכְלְמַמ תיִׁשאָרּבי 6

 -תיִּב רֶצֲחַּב למַע הוהְי רָמָאּו הָּכ* :"רְמאָל הָוהְי תֶאמ יהּנַה רֶבּדַה

 תא הוהייתיּב תֹוֲחּתְׁשהַל םיְִּבַה התה יעיל ירו הוה
 ילּוא ורָבָּד עֶרְנִּתהלַא 'ֹםָהיֵלֲא רָּבִדְל" ךיִתיוצ רַׁשֲא םיִרְבְּדַהלְּכ
 יֵבֹנֲא רֶׁשֲא -הָעְרַהלֶא יִּתְמַחְנְו הָעְרָה וָּכְרַּדִמ ׁשיִא ּובָׁשְוְו עְמׁשִי
 רַמָא הָּכ םֶהיֵלַא ָתְרַמָאְו :םהיִללעמ עֶר יִנָּפִמ םֶהְ תושעל בשח
 :םֶכיִגַפְל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתְרֹותְּב תָכֵלְל ולא ּועְמָשת אָל"מֲא הָוהְי
 יםָּכָשַהְ םכילא חלש יָכֹנֲא רֶׁשֲא םיִאָבְנַה יִרְבַע רביע משלל
 ריִעָהדתֶאְו הֶלְשָּב הָזַה תִיּבַה-תֶא יִּתַתָנְו< :םָּתְעַמִׁש אָלְו ַחְלָשְ
 םיִנֲהֹּכַה ועָמְשיול ס יִלְרֶאָה לוג לכל הלל ןֶתֶא יהתאזַה
 תיֵבְּב הָלֶאָה םיִרְבְּדַה-תֶא רּבַדִמ ּוהָיְמְרִיתֶַא םָעָהיַלְכְו םיִאיִבּנַהְ
 רב היה יהוצ"רְׁשֲא-לְּכ תֶא ברל ּוהְיִמְרִ תֹולַּכויָהיפ :הזהְי

 תָֹמ*רָמאָל םֶעָה"ִלָכְו םיִאיבַהְו םיִנַהְַּה ותא שפת םעָלכיילָא
 הֶּגַה תִיַּבַה הָיְהִי ּולָשְּכ רמאל ההָי-םַׁשְב 'ָתיֵּבְנ יֵעּוּדַמְפ :יתּוִמְּת
 תיִבְּב והימרוהילא םַעָהדַלּ להקיו בשוי ןיאָמ בֵרֲחַּת תאְּנַה ריִעָקְו
 דתיִּבָמ ולעיו יהָלאָה םיִרְבְּדַהי תֶא הֶדּוהְי ירש ו ועמשיו 19 :הָוהְי

 ורמי וז :שֶדַחַה הוהו-רעשי חַתַפְּב ביו הָוהְי תיֵּב למה
 תֶנֲמטַּפְׁשִמ רָמאָל םעֶהלכ-לָאְ םיִרָשַה לא םיִאיִבָּנַהְו םיִנָהְּכַה
 :םֶכיִגְזֲאַּ םּתְעַמְׁש רֶׁשֲַכ תאוה ריְעֶהלֲא אָּבָנ יָּכ הזה שיִאְל
 יִנָחְלָש הָוהְי רמאל םַעָה לָּכלֶאְ םיִרָשַהילָּכדלֶא ו ּוהיִמְִי רָמאיו>

 35. 36 6 ג יֵליֵא(מ)? | 37 * 6 תיִרָאָש? 3% 16 אod | = 6 ג יפַא, זז =
 יי ףא | 389 | *16 63 201155 68% בֶרָחַה cf 46,16; 50,16 || © 63% הֶלדְגה |
 44 68% al | Cp 26, 1 * 1 תֶכְלְמַמ | ** >6 | = 8+ ּוהְיְמְרי-לֲא | 5 >6 |
 2 * 688 8 1 תאָּבִנְו | * ירע >66. קזמ 41 | < 6 + לכְלּו | = 1 8 6 66 אָבְּנַהְ

n || * 1 6 mlt MSSלֶא 2155  MSS onnםֶהָל | 3 203155 לע | 4 >6 | 5 * ת 
 632 'ה | < 6+יִלָא | 6 516 0 תאוה | ל sic 8; mlt MSS 3 (6+דלכ) | 81
 6 684 ּוהְוָצ | ל סז לע | << 3 תמוי (תומ 9 | 9 * 68 יִּכ צפ| רשא | * 6
 (Var DN 39 אָּבְב | <1 6 nonn MSS Vrs לע | 10 = 6% sg | לל 58

 380 (>6%%) הוהי תיַּב 'ש; זמ sc 1 | זז 1 לע | ז2 * לכ 6
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 םָרָא-תא=י :דוָּשא תיִראְש תֶאְו ןורקֶעְדתֶאְו הָזע"תֶאְו ןֹולְׁשַא-יתֶאְו
 ןודיצ ןכְלַמ"לְּכ תֶאְו רצדיִכֶלַמלָּכ תֶאְו=י :ןומע יגְּב"תֶאְו בָאֹומזתֶאָ
 זּוּב"תֶאְו אָמיֵּת-תֶאְ ןדְד"יתֶא :םִיַה רָבַעְּב רֶׁשֲא יֵאָה יכלמ תֶאְו
 בֶרָעָה ייִבְלמדִלְּ תֶאְו "ברע יִבְלמילָּ תֶאְו"+ :'הָאַפ יצּוצְק"לּ תֶאְו
 תֶאְו םליע יִכְלמדלּב תֶאְו ירְמַז יֵכְלַמלָּ ותא :רָּבְדַּמַּב םיִנְכְׂשַה
 -לֶא ׁשיִא םיקחרהו םיִבֹרָקַה *ןופַּצַה י יִכְלַמלָּכו תאְו :יִדִמ ילמד
 שש למ הָמְרֲאָה לע רֶׁשֲא 'ץֶראָה תֹוכָלְמַמַהלָּכ תֶאְו ויֵחָא
 תֹואָבְצ הוהְי מאה םֶהילא תְרַמְאְוה ס מַה הָּתְׁשִ

 דדי טכֲהיתחקְל וכאמ כ הו :םכיניפל חלש יכְנָא רֶׁשֲ
 יב ּּוּתָשַת ותָש 'תֹואָבְצ הָוהְי רָמָא הָּכ יםָהיֵלֲא ּתְרַמָאְו תָֹתְׁשִל
 הָקָּגַה סָּתַאְו עַרָהְל לחמ יֵכֹנֲא ָהיֵלָע יֵמְׁשאָרְקנ רֶׁשֲא ריֵעְב 'הגה
 הָוהְי םָאְני ץֶרָאָה יִבָשולָּכדלע ארק יֵנֲא בָרָח יִּכ ּוקּנַת אֵל "ּקּנִת
 תְרַמָאְו הָכֲאָה םיִרָבּדַהִילָּכ תֶא םֶהיֵלֲא אֵבָנַּת הָּתַאְופ :'ֵתֹוָאבְ
 םָהיִלַא

 ולוק ןֶתִי 'ושְדְק ןועָפִמּו | ָאְׁשִי םוָרָפַמ הוהְי
 :ץֶרָאָה יִבָשְוד לָּכ ילַא .הָנעַי םיִכְרְדְּכ 'דֶדִיַה ּהונ"לע ג גָאָשַי גָאָש

 םוּב הוהיִל ביִר יכ ץֶרָאָה הצָק"דע ןואָש אביי
 ס  :הָנהְייַאְנ בֶרָחל 'ָגְתְנ יםיִעָשְרֶה רֶשְּבלָכָל אּוָה טָּפְשִנ

 תֹואָבּצ הָוהְי רַמָא הָּבי
 יוָגְדלֶא יוָּנִמ תאָצי הָעְר הגה
 :ץֶרָאיִתְּכְָימ רעו לוָּנ רַעָסְו

 אָל" ץֶרֶאָה הצק-דעו ץֶרֶאָה הצקמ *אּוהַה םויַּבי ּהָוהְי יֵלָלַח ּויָהְו
 :ּוָהִי הָמְדֲאָה ינּפדלַע ןֶמָדְל ורבי אָלְו ינפסַאְי אָלְו ּוֹדְפפִ
 ןאפה ייָיִדַא ּושְלָּפְתַהְו ּוקעזו םיִערַה לילה

 :הָּדְמִח "יֶלְכַּכ 'םָּתְלַפְנּו יםָכיִתּוצופְתו ַחְבְטְל םֶביִמ ולמי
 20 < 66 תא | 21 6230 תאו | 22 = 6 (ם)יכלמ (:3 751155 תמז -"לּ) תאו ]
 23 *1 6 834155 Vrs תאו | * 68 ותאפ ץוצק | 24 ** >66 || " יכלמ >66 |

add | 27 **<868 61 תוכְל-- | =< >68,  al c25 "*>66 | 26 * 6? םֶדָקִמ | *  
 )==( |? ו >65 | < mt Mss ּווקּו, 1 איקו | 28 * >66 | ל >6 (5" = ) |

 + ְׁשְדָקָמּו  *<6 |? 56 | = prb 16 6ג! | ב0 6> <= | 66> * | 66>5 29
loco sancto suo ו 8 6398 kai oide (ox ee | *>6 לע | * >65 | בז * 3 
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 ;לְו" םָכיֵדְי "הָשַעַמְּב יִתֹוא ּוסיִעְכַתִה'אָלְו םֵהָל תֹוֲחּתְׁשִהְלּו םָדְבֲעְל
 יהָשעַמּב יינוסעֶכַה ןעמל יהָוהיָאְנ" ילֶא םתְעְמְשדאלול :'םכְל עָרא
 "אל רֶׁשֲא ןע* יתֹוָאְבִצ הָוהְי רָמָא הָּכ כלא ּפ :םֶכָ ערל םֶכיֵדָ
 'ןופצ .תֹוהפְׁשמ'-ילְּכיתַא ִּתְחקלו חלש יִנְנַהפ :יָרָבְּד-תֶא יםָּתְעַמְׁש
 ץראהדלע םיִתאַּבַהְו "לרבע לָבְבירְלַמ רעאָרְדכובְנ-לָא ההיא"
 םיִּתְמָשְו 'םיִּתְמְרַחָהְו 'ביִבְס 'הָלֲאָה םִיוגַהדלָּ לע ךיֿבְׁש-לֲעְו תאוה
 לוקו | ןשֶש לוק םַהַמ יִתְדַבַאְָוי :םלוע תֹובְרְָלּו הָקְרׁשלְו הָּמׁשְל

 ץֶרָהִלְכ הָתְיָהְיי :רנ ראו םִיָתר לוק הל לק ןָתָח לוק הָחְמׂש
 םיִעְבְש ילָבּב ּךְלְמתֶא הָלֶאָה 'םִיוגַה ּודְבְעְו 'הָמַשְלהָּבְרָהְל תאּוהי
 יֹוֿגַה-לעיְו לֶבָּבדַלַמלַע' דָקִּפֲא הָנָש םיִעָבש יתואָלְמָכ הָיַָהְוייי :הָנָׁש
 יתֹומֲמְׁשְל "ותא יִּתְמְשְו םיִדְׂשַּב ץראזלעו םֶנועְתֶא היהְי-םֲאְני אּוָהַה
 ָהילֲע יּתְרַּבּדדִרשַא ירְבְילְּבתֶא איִּהַה ץֶראָה-לע יַתואָבַהְוי :םלּוע
 יי :יםיּוגַה לכל ּוהָיְמְרי אֵּבִנ"רֶׁשֲא הּגַה רַפַפַּב בּותּבַהלְכ תֶא"

 םָלעַפְּכַהְל יֵּתְמלׁשְו םיִלודְגםיֵכָלָמּו םיִפר םיוג הָמַה"ִנ בוב
 פס  וםֶהיֵדְי הָשָעַמְכּו
 תאָּזַה"הֶמַחַה ןָייַה" סופדתֶא חק ייֵלֲא לֵאָרְִׂי יֵהלֲא הָוהְי רַמָא הכ ייֶּכי

 :םָהיֵלֲאךְתֹוא םלש יכְנָא רֶשֲא םִיוגַה"לְּ"תֶא ותא 'הָתיִקְׁשַהְו יָד
 :םָתֹניֵּב חלש יִכְנָא רֶׁשֲא בֶרָחַה יֵּפִמ ּלָקהָתַהְו ֵּׁשעְגְתָהו יּותַשְוי

 יִנֲחְלְׁש-רֶׁשֲא םִיֹונַה"לָּכהתֶא הָקְׁשַאְו הָוהְי דָּיִמ סוָּכַה-תֶא חָּקֶאְו יל
 -יתֶא ָהיִבְלְמתֶאְו הָדּוהְי .יִרעְתֶאְו "םלָשּוְי תא :םֶהיִלַא הָוהְי
 -תֶאפ :"הֶזַה םִיַּכ הלל הקרשל המשל הבר םָתֹא תת ָהיִרְׂש

 -לָכ תאי :ומעלְיתֶאו וירְׂש"תֶאְ וידְע-תְֶו םיִרצַמילַמ הָלר
 םיִּתְשְלְּפ 'ץֶרֶא יִכָלַמִילָּכ תֶאְו ץּועָה ץֶרֶא יֵבְלַמלְּכ תֶאְו" בֶרָעָה
 6 * 6 'ת אל ןעמל cf 7; 1 fit לאו | 51 6 6969 —W‘ | 6 םֶכָל עֶרֲהְל;

(cf 6) vel c Q7 *% <6# | "1 יִנּוסְעְכִמ  | cfv 7% et76םכל ערל  prb1  

 יִנָסַעְכַה א יִנּו--ָה | <16 )08% cf 8 Ww || 8 *>6 | * 6 ? ('בֶרְּב) 'בֶרְל םֶּתְנַמָאָה |
 9 * לכ >6 (3* 5 50 | ל 6 'ָצַמ הָחְפְשִמ | = >6; 306 c( לאו) | 460 | < 8
 ָהיִביִבְס ; תווז 55 ביבסמ | 1 6 63 ִבֵרֲחַהְו | <1 6 תַּפְרָחְלּו | גס = 6 רמ ַחיִר |

add (Sk sol1 6 6 םיזּגַב | 55 >6,  © | ‘Avs cf 3* ‘WI6 | ל 273155 > > rr 
 הלאה%) | 12 ** 6 'לָמְבּו | ל >6; 386 | = >6; 888 | 5 115 6 םֶתא, 6*
 6016 | © cpl MSS תּומ--;1 6 63 תַמ-- | 13°1Q;K יִתואְבַהְו 0 יִתאֵּבַהְו |

(cfל >685 || © 69  | )= 14 <6 || *1 ודְבעי | 15 * >68 )8 b- add? | vs 
dl;ןייה | %1 ּהָת-- || * >6,  sed prb dl6 22155 'חה ןינ  ve!6 75,9) רָמָחַה ןייה  

 SheMSS ותא A" םָתֹא | 16 * 69 איקְו | >9 |17 לכ >66 (3* =| 810
 138MSS Vrs תאו || °° >6%9 || 19 6# תאו | 20 * >64 | ל >%



2-6 JEREMIA 685 

 ס  :'עְרִמ הָנְלָכָאהאל רֶׁשֲא דאָמ תֹוֲעָר תֹועָרָהו
 לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא הָוהְי רמָא-הַּכ :רמאָל יִלֲא הָוהי"רַבְד יִהַנ*

 הָדּוהְי תּולָנ-תֶא ריַֿאּכ הָלֶאָה תֹובּטַה םיִנָאְתַּ
 :הָבּוטְל םיִּדְׂשַּכ ץֶרֶא הזה םוָקּמַהְדְוִמ יִּתְתַלׁש רֶׁשֲא
 יתאוַה ץֶרָאָה"לע ייִתְבָשַהְ הבול םֶהיֵלֲע "יִניִע יִּתְמַשְו

 :שוָּתֶא "אלו םיִתְעַטְנּו 'סֹרָהָא אלו ם םיִתיִנְבּ
 הָיְהֶא יִכְנָאְו םָעָל ילדויהו הָוהְי יִנֲא יִּב יִתִא תר בל םָהָל יִּתַתָנוז
 רָשַא תֹועָרָה ינֲאתכְו ס :םָּבללְכְּב יִלָא בש" םיהלאל םֵהְל
 למ ּוהיקְדצ"תֶא ןֶתֶא ןּכ היהְי רמָאו הָכיִיְּכ יערמ הָנְלָבְאְתְאל
 תַאַּה ץֶרָאְּב םיִרָאׁשַּנַה םלָשּורי תיִרָאָש ו תַאְו ויִרָשתֶאְו הָדּוהְי
 תוָכְלְמַמ לְכָל יהַעְרְל יהעוול יִּתַתְנּפ :םִרְמ ץֶרָאְּב םיִבָשּיַהְו
 -רַשַא *תומְקמַה" -לָבָּב הלל יהָניִנָשְ שמ יהֲּפְרֲחַל ץֶרָאָה
 -דַע רֶבָּרַהתֶאְו בעָרָה-יתֶא בֶרֲחַה"תֶא םֶב יִתחלָשְ זש ֹםֲחיִדַא

 ס = ּ'םֶהיִתוְבַאלְו םהָל יּתְתָנ"רׁשֲא הָמדֲאָה לעמ םָמְ
 הָנָשַּב הָדּוהְי םעלָּכילע ּוהָיְמְרויילַע הָיָהירְׁשֲא רֶבְּרַהִי 2

 תיִנְׂשאָרָה ּהָנָשַה איה הָדּוהְי למ ּוהָיְשאיְָּב םיָקוהיִל תיִעיִבְרַה
 םעְדילָּב"לע יִאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִי" רָּבִּד רֶׁשֲא* :'לָבָּב ִּלַמ רַאָרְכובנל
 היְׁשאְל הָנָׁש הָרְׂשֲע שלש 3 :רמאָל םָלׁשּור יִבָשי"יָּ לֶאְו הָלּוהְי
 הָיָה הָנָׁש םיִרְׂשֲעְו ׁשֶלָׁש יהָז הָּזַה םיַה ועו הָדּוהְי ל | ןֹומָאְְב
 יהל :יםָתְעַמְׁש אל רֵּבַדְו יםיִּכְׁשַא םכילא רֵּבַרֲאְו "יִלֶא הָוהְי"רַבְד
 םָּתְעַמׁש אלו ַתְלׁשְו םָּכְשַה םיִאְבְּנַה ףויָדבע-לְכיתֶא םכילא להָוהְי
 וָּכְרִּמ שיא *אָנּובּוש רמאל עמל ֹיֹמְכְנְזָאזתֶא םֶתיִׁטֲהיאַלְו
 םֶכָל יהָוהְי תי רֶׁשֲא הָמְדֲאָה-לַע ּובְשּו םכיללעמ עֶרַמּ הָעְרַה

 ד בבד

 םיִרֲחַא םיָהלֲא יִרֲחַא ּופְלּתילֲאופ :םָלֹוע"דַעְ םלועדןמל םֶביֵתֹובֲלְו

 ה

Cp 5 2 cp36 ] 11םיִתְחַּדַה | גס * 1 6 371155 63 "תֶאְו | * >6; קז 41 |  
 6 211155 66 דלֶא | ** >66 ;a44( קז תינשארה 1 הָנ--) | 2 ** >6 | * 16 6
 -לֶא | < >ס+ | % >6 | 3 * שלב | ל >6 | <6 | 41 6 161155 םָּכְשַה |
 ee >6 | vs 4 prb add 6 7,25.26 | +1 6 66 חַלָשָאְו 6 7,25 | * 66 66 | < 6
 al יע 4 5MSS 64 םֶכיִנְזֶא || * >68 c 7,26 \ 5 * אנ >6 | *ל 16 66 יִּתַתָנ |

 6 * 6 לֶא



 684 הימרי 24,3—23,32

 יֵמע-תֶא ּועְתָיַו םּורּפַסְיַו "הֶוהְיְדםָאְנְ קש תומלח 'יֵאְּבִנ-לע יִנְנַה
 -אָל :ליעוהְו םיִּתיּוַצ אל םיְִחַלְׁש-אל יִכֹנָאְו יםָתּוזֲחפְבּו םֶהיֵרְקְׁשִּב
 ס  הָנהְיסֲאְני הּנַה-םֲעְל וליעוי
 לרמאל ןָהכדוא יאיֵבָּנַההֹוִא הָּזַה םֶעָה ךלֶאָשודיכו

 םֶכְתֶא יִּתְׁשַטָנְו יאָׂשַמ-הַמ-תֶאי םָהיֵלֲא ּתְרַמֲאְו הָוהְי אשמה
 יִּתְדְקָפּו הָוהְי אֵׂשַמ רַמאי רֶׁשֲא םַעָהְו ןהְַהְ איָבָּנַהְוצצ :הָוהְיםִאְנ

 וָרֶמאְת 5 :ֹוְיֵּב-לעֶו אּוָהַה ׁשיִאָה-לע
 :הָוהְי רָּבּדהַמּו הוהְי הָנֲע"הָמ יָחֲא-לָא שיאו הער" ׁשיִא

 ורָבָד יׁשיָאְל הָיְהָי אָשִּמַה יִּכ | דועיורכְזִת אָל הָוהְי אָשַמּוא
 :"ניהלֶא תואְבְצ הָוהְי  םייח םיִהְלֶא יִרְבְּדתֶא םֶּתְכַפַהְו
 :יהָוהְי רָּבְּד"יהַמו יהוה ךנעדהמ איִבָּנַה-לֲא רמאת הכי
 *הוהְי רַמָא הָּפ ןכָל ראה הָוהְי אָשַמְַאְי*

 הָוהְי אָשַמ הזה רֶבּדַהדתֶא םֶכְרְמַא ןעי
 :הָוהְי אׂשמ ּורָמאְת אל .רמאל םֶכיִלא הֶלָשֶאְ

 םֶכְתֶא יִּתְשַטְנו לאש םְֶתֶא יִתיִׁשָנְו ינְנִה ןכְלפ
 :לינפ למ םֶכיֵתובֲאלְו םֶכָל יִּתַתְג רֶׁשֲא ריִעָה-תֶאְו

 פ :ַתַכָׁשִת אל רֶׁשֲא םָלּוע תּל םלוע תַּתְרַח םָכיֵלֲע יִּתַתָנְוי
 לָביַה יגל "םיִנַעּומ םיִנֲאָת *יִאְדּוד יִנָש הָּגַהְו הוה ָנָאְרְִי 24
 םיִקְהי"ְב 'הָינְכְי-תֶא לָבָב"ךמ רַצאְרְדַכּוְבְנ תלְגַה יִרֲחֶא הָוהְי

 םלָשָריִמ רגְסמה"תֶאְו ׁשֶרָחָה"תֶאְ יהוה יִרָשיתֶאְ' הָדּוהְידלִמ
 דּוְּדַהְו תירָּכַּבַה יִנֲאָתַּכ דֹאָמ תובט םיִנֲאְּת דָחֶא דּוּדַה :ילָבְּב םָאְבִי
 ּפ :יעְרַמ הָנלָאִתאל רֶׁשֲא דאָמ תֹועָר םיִנָאְּת ידָחֶא

 ּוהיְמְרִי ּהֶאר הָּתַא-הָמ יִלָא הוהְי רָמאּ
 דאָמ תובט תובטה יםיִנָאְּתַה םיִנֲאְּת רמאָנ

 32 * 65 praem כָל | > ca 25MSS יִאיִבְג; 1 קזפ 6 9(6)ט יֵאְּבָנ םיִאיִבָּנַה |

 =<6 | 6 םֶתֹעֹותְבּו? je o™Mss לַעּוהְו | 3 | 6 איבנ | ל >6 | 1

 6 694 'ַמה םּתַא | 35 16 ca 451155 Or "לא | 46 * 816 6 ּורְּכְַת | ל 6 שיִאְל |
pr37 3%% || = >6; 3 שיאה  prb add || vs8% רבד | רבדה | 5% >6,  > 
 איבנה | ל 6 הָּמְלְו | 5 6+ּוניֵהלֲא | 38 >6 | *6+וניהלא | 3910

prb dl sol NWI (lc 14MSSיִתאָשְנו | ל >6,  vel5155 6234 יִתיִשְנְו  
 AESY NJ) | =e >6 | 40 1 prb‘ תַמְלְכּו | Cp 24, ז *1 ידוד | ל 1 6
 (?Vrs םיִבָצְמ | < גו ּוהָיְנָכִי | >5, frt 1 6 653% םיִרָשַה-תֶאְו | * 6 %

nonn MSSחג (6%%ג) | 1  kai 1006 rAngiouc (6F) vel6 +  

 הָלָבָּב | 2 * 65 רַחַא | * 68 ןעֹרַמ | 3 * סי.



23,18—31 JEREMIA 683 

 רד ביִשְקָהְדיִמ ורָבּדדתֶא 'עַמְׁשְִו יאָרְיְו הָוהְי דוסָּב דַמָע יִמ יִּכי5

 יּחְ םיִעָשְ ס עָמְשיִנ
 ישאר לע = לֶלוחְתַמ ירַעָסְו הָאְצְי 'הֶמַח יהוהְי תרעסיו הגה
 וָּבְל "תּומִָמ "ומיקהדדעו  ותשעדדע הָוהיְףַא בּוׁשי יאָלפ

 :הָניִּב ּהָב ּונְנוְּבְתִּת םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב
 ּוצְר םֶהְו םיִפיִבָּנַהדתֶא יִתְחְלשאְליי

 :ּאָּבִנ םַהָו םָהיֵלֲא יתְרְּבְרְיל
 ירָבְד יעמשיו יֵדֹוסְּב ּוָדְמַעְיםָאְו

 ס | טיל ַעְרַמּ ערה םֶּכְרִַּמי 'םּובָשיְ ימעתֶא

 :הָוהְיםָאָני ונַאְרָאדאל י יג םיִרָּתְסִּב שיא רֵתָסַא +
 :הָוהְיַ"ָאְ אָלְמ יִנַא ץֶרֲאָה"תֶאְו םיִמָשַהתֶא אלַה

 יִמְשְּ יםיִאְּבִנַה םיִאְבְּנַה ּורְמָא"רַׁשַא תא יִּתְעַמְׁשי
 יֵאְּבִנ םיִאבְנַה 'ִבָלְּב יִׁשיִה יֵתָמ-דעפ :יִּתְמְלַח יִתְמַלְ רמאל רקש

 מ יִמַעתֶא ַיִּכשַהְל םיִבָשְחהיז :םּכל 'תמְרת "יאיִבְנּו רקשה
 ּוהָעַרְל ׁשיִא ורְּפַסְו רשא םֶתֹמלֲחּב
 :לַעְּבַּב יִמָשדתֶא םָתֹובֲא ּוָחְכָש רָשַאּכ

 יםולֲח רַּפסִי םולח תאיר איֿבְבַה5

 .:הוהו"םַאְנ .לרפהיתא ןבתליהמ
 :עַלָס ץצפי ׁשיִטפְכּו "הָוהְיְדאְנ' ׁשֵאַּכ יַרְבְד יהָכ אולַה 9

 :זהער תֶאַמ שיא יִרָבְד יִבּנִנִמ הָנהְיְדָאְנ םיִאיִבגַה-לַ ינְגַה ןְבְלי
 :"םָאנ ּומָאְניִו יםנוׁשְל לםיהקלה יהָוהְידםָאְג  םיִאיִבְּנַה ל יָנְנֲהי

18 5 6 65009 NN | ל <6; S(E)Y VOW; 1 (cf 22) HW] | 5 prb dlc 
63°? O mlt MSS Edd ֹורָבְּד א יִרָבְּד | 19.20 = 30,23.24 | 19 = קזט lc 

 |  61 3023הוהיַמ רעס | * קל 444; 6 'חְו 86 'חְב | = 6 רעסל?; 1 רעס 636
3 6 ||  incert; 69 אובי | 20 * 6 דוע אלו | ל* >6 || < 6 תַּמְוַמִמ | 
5 263 cf 3024 | ar prb 1 6 6% Nb] | 22 * 3 ְאל | * 69 ּועָמַש םֵא 
  | <6, ₪ ₪1 | 23 * 683 vel'שיו; 1 ₪ | << 6 םּובָשַה יטעדתאו 63%

 'ק םיהלא | ל >698 | 24 °° >66 | 25 * 65 חקק מד600טסוע  vel'קמ י יָהְלֶא
)6% 8 rp) | ל 8 יִּתְמָלָח םלָח | 26 * 6880 שי | "1?בל בָשָיַהו 1 

 + | *6קזפ יֵאְּבנְו| 4 6 תמְזִמ? | 27 = 6 יִתְרּותתֶא חפשְל | 28 516 6 1מלָח
 |  <65 | 30. 31 <65לל |  prb add cf 29a | 29 * >SEUA; alיֵרָבְּד ןּכ;

  || © 6* rpognreiag tAwoong || ™\ 2םיח--?  prםיִכְלַשַָה  GAל || 6> 55 31

 םּונ ּומּוניו? 355 80 הוהי םאנ
44* 



 2 הימרי 23,8--7

 רשא הָוהְודיִחְִא יכל :םִיָרְצִמ ץרָאפ לָאְרְש "ינְבתֶא הנעה

 : | :םֶתְמְַאל יבש םש םיִתְחַַּה רש תוצר
 יַתְמְצַעלָּכ ֹופֲחָר .יִּבְְקְב יִבל רבְשנ  יםיִאָבנל

 ורבע רֶבָנְכּו רוכש שיִאְּכ יִתיִיה
 :יּושדְק יָרָבּדי ֶנְּפִמּו הָוהְי נפ
 יץֶרָאָה הֵאָלָמ םיִּפֲאָנְמ יב

 ירָּבְִמ תֹוֲאְנ ּושְבָי ץֶרָאָה הלָבֲא ללא יִנָּפִמִדיִּ
 : יהוהי] :ןכ-יאל םֵתְרּוְבְנּו הָעָר םֶתָצּוְרִמ יֵהְּתַ

 -םָאְני םֶתְעָר "יִתאָצְמ יָתיֵבְּביםִג ּופְנִח ףןָהכיםִנ איָבָניםִניחיִּכז
 ּהָב ּולָּפנְו וחי הָלַפֹאָּב "תוקלקלחכ םָּהְל םָּכְרַד הָיָה ןֵכָלי*

 סם  יהָוהְייםאָני םֶתּדְקִּפ תַנָש הָעְר םָהֹיֵלֲע איִבֲאְּכ

 לעֿבב בה  הָלְפת יִתיִאָרןורמְש יִאיִבְנבוי
 ס | לֶאְרָשְודתֶא יִמַעְתֶא ּועְתִיו

 לֶקְׁשּב ּךָכָהְו ףואָנ הָרּורעש יִתיִאְר שור יִאְבְנַּויי
 וְתָעְרַמ שיִא 'ּובָשייֶּתְלּבְל  יםיִעְרְמ יַד" וקּזחו
 2 :הָרֹמעַכ ָהיֵבְׁשְִו םִיָסַּכ ל יָל-ויֲה
 יםיִאְבְּנַהְד לע תּואָבְצי הָנהְי רַמָאהֶכ פלי

 שאָרייִמ םיִתְקָשַהְו הנעל םְתּוא ליכא יִנָנה
 מָכְל) | ס :ְץְרֲאָה"לכְל הָּפְנֲח הָאָצְי .םלְׁשּורְי יֵאיֵבְנ תֵאַמ יפ

 םיִאּבּנַה םיִאָבָּנַה יָרְבְלֲע ּועָמְשִּתְִלֶא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָאזהַּכיפ
 :הָוהְי יִפַמ יאל ּורֵּבַדי 'םֶּבִל ןוזח יםָכְתַא הָּמָה םיִלְּבְהַמ
 םכָל הָיָהְי םולש הוהְי 'רָבּד יצָאְנמְל ירומָא םיָרָמָא ל

 :הַעְר םָכילֲע אובְתדאל מא ֹוּבְל תּוררְׁשְּב דה לכל

 7 * 6 תיִב (6* גa6v?) | 8% >6; 8% 41 (3* = 4) | * 6+-לכ || 5 'ז >3 |
 4 >6, קזמ 61; 8 יִנָּב | * 16 6 םֶחיִּבָה 65503 וחדַנ | 6 םַבְׁשיַו | ף * 6'בָנַּב|
 ל 6 רּובָש | < 66 ןַײ רוצע | % 36 ןנַי || << 66 ֹודֹובְּכ רַדַה | זס *= >6 |
 b 2155 68% (₪ AS הָלָא | < 6 'דמה | 4 >6%* || זז == 6 איבנ"םג ןָהכ |
 b prb 1 6 65% ג יִתיִאְר || = >6 | 12 * 6 6% 6ג100ףוג40) | * 6 ּוחְדנְו? |
 = <6 | 14 = 6? םיִּבַר ידי) | * 16 6 בוש || 15 9,14: ** >6 | 16 * 1 דלֶא|
 של 68 (8% sine 850) || = 6 םֶהָל םִיִלְּבִהַמ יִּכ (3% 1 הָמָהְ) | 5 6 םָּבָלִמ ןח |
 < 698 אלו | r7 5 dlc Vrs, sed antea 1 6 6 iרמָא | ** 1 6 628 יִצַאנִמל

 רַבְד | <1 6 669 לכְלּג | % 41 6 %6*6ג || < 6 יל
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 הדּוהיְךֶלַמ םיִקְהיְוָב ּוהָיְּכ 'היְָידַא לכ הָנהְְדְַנ נָאר
 ישקְבְמ ידְִּב ךיִּתַתְנּו5 :ְָנְקְּתֶא םֶשַמ כ יָניִמְי ךיײלע םֶתֹוח
 -ךַלַמ רֵצאָרְדכּובְנ ךָיְבּו' םֶהיֵנְִמ רֹוֵגָי הָתַארֶׁשַא יִיְבּו ףָשְפִנ
 לע ְּךְתָלְי רש ְךֶמַא"תֶאְו ףְתֶא יִתְלַטַהְו< :םיִדׂשִּכַה 'ִיְבּו 'לָבָּ
 ץֶרָאָה"ילֲעְז :ּותּומָּת םֵׁשְו םֵׁש יםָתְדליִדאְל רשא 'תָרָחַא ץֶרֲאָה
 ם ּובּוׁשְי אל 'הָמָש םֵׁש בּוָשְל םֵׁשְפנ"תֶא םיִאְׂשִִמ םה רֶׁשֲא
 וְּב ץֶפַח ןיא "ילָּכְיסִא ּוהָיְנְּכ 'הָזַה שיאה 'ץּופָב הזְבִנ יבָצְעַה*
 :"ּועָרְייאְל רשא 'ץֶרָאָה"לַע 'ּוכְלָשָהְו יועְרזו אּוָה 'ּולְמּוה יעודמ

 ס  :הָוהְידרְבְד יִעָמַׁש ץֶרָא ץֶרָא ץֶרָא
 מב חלצודאל' רג ירירע הָּנַה שיִאָהתא ֿבְתַּכיהוהְי רַמָאוהְכיפ

 בש ישיִא ֹועְרּוִמ חַלְצִי אל יִּכ
 ס :הָדּוהיְּב דוע ילשֹומּו דִוָד אָפְּכ"לַע

 םֶכיִלֲע דק יֵּנְנַה םָתֹא םָּתְְקְּפ אָלְו םּוחַּתַו ינאצדתַא םֶתֹּצָפַה
 לֹּכִמ יינאצ תיִרָאְשתֶא ץֵּבקַא ינאי :"הָוהְיְיַאְנ" םָכיֵלְלעֶמ 'ַעְרְדתֶא
 2ורְפּו ןַהוְנלע ןֶהְתֶא "יִתְבָשַהְו םֵׁש םֶתא יִּתְחְַרָשַא 'תֹוצְרֲאָה
 אָלְו ּותַחְיאָלְו דע ּואְריַידאלְו םּועָרְו םיער םהילע יּתֹמְקַה וב
 ס | :הָוהְידםַאְנ ודָקָּפִי

 יקיִהצ חַמָצ דָוָל יתמקַהְו הָוהְידַאְנ םיאָּב םיִמָי הנה
 :ץֶרָאָּב הָקָדצּו טּפְשִמ הָשָעְו ליּכְׂשַהְו למ ךלָמו
 הטל ןְְּׁשִי ילֶאָרְשִיְו הָרּוהְי יעָשּוִת ֹוָמנְּב"

 ס  "ּונקדצוהְוהי 'ואְרְקִורָשַא ומָשהֶזו
 רֶׁשֲא הָוהְודיַח דוע יּורְמאָואלְו הָוהְיַאְג םיִאָּב םיִמָו"הגה ןֵבָלי
 24 * >698 | * 16 6 היהי הָיָה | 5 >66% | 25 % 61 6 6 | ל-ל >6; 41 | 6

 6 יִדיְּב | 26 *16 6 ץֶרֶא | * >6 | * 6 ָּתְדַַס) | 27 * 16 6 "לֶאְו | 6;
 םש >8₪ || 28 * >636 || * >66 || =< >66 || 4 6636 יִלְכַּכ; ₪1 | 5 6 יב 3
 ןכזלע | 1695 sg | >6 |" 6 5 | 11 6 6 ץֶרֶא | ךס ** >68 | * 660 בכ |
 66 6 (אאףפטאדסש 4 abdicatun || 5-8 >2MSS 6 | * >6 || ‘6 לשמ | לס 3,

 ז * 6 םֶת-- | *ל >6 || 2 * >2155 6 | ל 68 ערָּכ | = >6 | 3 * 66 יע |
 ל 65 לפדלע | < 6 ץראה || 5 66 יִּתְבַשהְו | 4 = >6 | 5. 6 6133,15.16 | 550
 קֶדַצ cf 33,15 | 6 * 6 עשונְו, 1 | * 6א םלשוריו cf 33,16 | * קזפ ּוהֲאְרְקִי (
 33,16(; 569ג ּוהּו-- 6.155 + 5 00% וארקי | 5-7 66 א0קו6 |ט06%א | 7. 8=

16,14.15, in 6 post 4o | 7 * 5 .ר cf 16,14. 
Biblia. 44 



 680 הימרי 23—22,13

 הָאְריאְל תאזה ץֶרָאָהיתֶאְו תּומָי םש ותא ילְנִהרׁשֲא םוָקְמִּב
 טי יהו

 טַּפְׁשִמ אָלְּב ויָתֹוילְעו קֶדצזאלְּב לתיב יִהָנֹּב יָה
 ירַמאָה 4 ולו אל יולעפו םֶּנִח רבעי ּוהַעַרְּב
 ינּולֲח יול עְרְקְוי םיִחּוְרִמ תילו" תּדַמ תב | "יל"הָנְבָא

 "זאב הָרֲחַתְמ הָּתַא יִּכ ְּךלֶמתַהי5 :רָשְָשַּב ַחושְמּו זרָאְּב ףּוָפסְו
 ןְךיé :'דל בוט זָא' הָקְדּו טָּפְׁשִמ הָשָעְו התְׁשְו לֵכֲא אולה ְךיִבֲא

 בוט זַא ןייְבָאְו יגָעְיִד
 :הָוהְיְדֶאְנ יִתא "תַעהַה יאיָה"אְלֲה

 ְךֲעַּב"לַעדסַא יִּכ בלו ני ןיַא יִּכיז
 פ :תֹוְׂשעַל'הָצּורְּמַה-לעֶויקְׁשעֶה"לַעְו ְּךֹפׁשִליֵקְנַה"םַּד לע

 'הָדּוהְיְךֶלָמ ּוהיַׁשאְְְּב םיִקֹוְהיילֲא הוהְי רָמֲאהְּכ ןֵכָליי
 יתֹוִחֲא יֹוֲהְו "יָחֶא יִוָה ול ּוָרּפְסידאְל
 :'הה יהו ןֹודָא יה ₪ ףורְּפְסידאל

 ךׁשַהו בוחְס רֵבָּקִי רֹומֲח תַרּובקפ
 ס  וםֶלָשּוְי ירעשל הָאְלֲהַמ

 ךלוק יִנְּת ןָשְּבַבּו יקָעָצּ נבל יָלֲעס
 :ךיִבַהַאְמלָּ ּורְּבשַנ יִּכ םיִרְבֲעַמ לקעצְו

 עַמְׁשֲא אָל יִּתְרַמָא וולש ללא יִּתְרָבְּדי

 :יִלּקְּב תעַמְׁש-אל כ  ךלענמ ךכרד הז
 וכלי יִבָשַּב ּךִיַבַהאְמְו 'ַחּור-יהֲעְרִּת ךיעֹרלָּכי

 :"ָּךַתְעַר לָּכִמ ּתָמלְבנְו יִׁשֹבַּת זַא "יִּ
 םִיִזְראְּב "יִּתְַּנְקִמ ןֹונְבְלּב *יִתְבַשי

 :הָדְליּכ יליח םיִלָבְ לאב יּתְנהַנ"יהַמ

 ז2 * 64 יִתיִלְנַה | 3 ** 6 הָנֹּבַה ed 6*+-יוה | ל 1 6 מפ ֹותָּלעַפּו |
 14°56 | לל 18 6 6 ףל ָתיִנָּב | < 36 יִתָּב | %ו >6 | 6 יערת, 1 +
 ול ערקו | *1 6 64 םיִנּולַח vel) ונןו ןֹופָס | 15 * 69 זָחֶאְב 6*ג בָאָחַאְב
 ן 8 | ל-ל >6 (6צ 150 aliter) | 16 * KV אוה | ° 69 ףִתְעד | 17 1556 6 קשע |
 ל ] ₪6 הצורמ 6 66 pévov (חצר?) || 18 1 דלע (6) ! ל 6 GAA) לע יזה

  loרד -

 b bt 1 ַתּורָה 1 -- | +6 ךיבַהא | 23 *  ְּתְבשי א יִּפְבַשי | * ס ּתְנַנְקִמ א
 יִתְננְקִמ ('נקַמ) | < >6 | 5 0 ;=R 1 קזמ 6 689 יֵחְנֲאַת | < 6; 36 ליחו
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 יהָוהְיסִאְני ירָשיִמַה רּוצ קָמעֶה תֶבְשִי" יל יֵגְנֲהי
 :"ּוניִתונוָעְמַּב אוָבִי ימּו ּוניִלָע "תחְייִמ םיִרְמָאָה

 יהנהידמאְנ םכיללעמ יִרָפָּ םכילע יִּתְדְקַפּוייצ
 2 :ָהיִביִבְסלְּ הָלְכֲאְו ּהָרעַיְּב שֶא יּתַצָהְ

 רבַיתֶא םֵתרּבְוהָּוהְי ךלמ"תיב רב הוהְי רַמָא הבי ל
 דָוָ אָפִּכילַע בָשיַה הָדּוהְי ְּךֶלֶמ הָוהְיְדרַבִּד עַמְׁש ָתְרמָאְוי :הנַ
 הוהְי רַמֲאו הָכ :הָלָאה םיִרָעְׁשַּב יםיִאְּבַה ּךָמַעְו "יִדְבְעו הָּתַא
 הנְמְלאו יםותנ יּרַגְו 'קושַע דָיִמ לּוזנ ּוליִעַהְו הֶקְדָצּו טָּפְׁשִמ ּושע
 ֹוׂשֲע"םַא יב :הָּזַה םֹוָקָמַּב ּוכּתְׁשִּת" לַא יקְנ םָדו וסֹמְחַת-ילַא רנתדלא
 םיִבְשי םיִכְלְמ הֹוַה תיבה ירעׁשְב ואָבּו הנה רֶבְּדַהדתֶא ושעת
 םָאְופ :מעֶו יוָדָבעו יאוה םיִטּוּפַבּו בָכָרְּב יםיִבָכְ יואסּכ-לַ דה
 הּבְרָחְלְּ הָוהידםִאָנ יִּתְעַּבְׁשִנ יִּב הָלאָה םיִרָבְּדַה-תֶא ּועָמָשְת אל
 הָדּוהְי ךלמ תיּבלע הוה רמֲאו הכי ס :הָּזַה תִיַּבַה הָיָהָי

 ןונְבלַה שאְר יֵל הָּתַא דַעְלִּ
 :הָבְשּונ אל םיִרֲע רֶּבדִמ תישא אלמא
 ילכו ׁשיִא םיִתָחְׁשמ ךילע "יִתַשּדקְוז
 :ׁשֲאָה-לַע ליִפַהְ ףיזְרא רֶחְבִמ ּותרַכְו

 הָמ-לע והעְרלֲא שיא ּורְמָאְו 'תאְּזַה ריִעָה לע םִיֵּבַר םִינ ֹורָבֲעְו
 -תֶא ּובְזַע רֶׁשֲא לע ּורָמֲאְופ :תאְּזַה הָלּודְנַה ריעל הָכָּכ הוה הֶׂשְע
 ס | :םּוְדְבַעַיַו םיִרֲחַא םיהלאל ּווחְתְשיו םהיַהְלא הָוהְי תיִרַּב

 ול ּודְנָּת" לאו יתמל" ּוָכְבִּתִ לאוס
 דוע בּוׁשי אָל יִּכ ךַלהל ֹּוכְב ָכְּב
 ס :ותְלֹומ ץֶרָאתֶא 'הֵאָרְו

 תַחַּת ףלמה יהדּוהְיךֶלַמי ּוהָיַׁשאְיוִּב םלש- לֶא הוהיְרַמֲא הָבדיִּבּוז
 ייפ :דוע םֵׁש בּושידאל הזה םוקּמַהְְִמ אָצָי רשא ויבָא ּוהישאי

dub; 6 (rronger Auag) 9(ףיֶלַא) | 5-ל >66 || <  prb crrp; 6 JW13 °°  
 תַחָי (ץeו ּונָּתְחִי) 5 [הְ]וֶתאַי vem:e(; ft sic 1 | % prb 1 6 Vrs( ונתֶנֹועֶמִּב

 (ּונֵנועְמּב) | 14 >6 | Cק 6:,22דֵרוְּךל | * קזפ 1 6 6 ְּתיִבַו | ל 6
add? || 5 rrMSS 689 | | 4 63MSS Vrs3 *1? קשע, 6 טז 2112 | *  | | 

 לאו | 4 * 6 17,25; 13,13 || ** 68 'ד אסכדלע | < 69 רו | 4 60 הָּמַה | * 0
 ויִדָבַעו 6 םֶהיִדְבַעְו | * 69 םֶמעְו | 5 6 ושעת | 6 069 ּובָשּונ, 1 קזפ < א
 הָבָשּונ (ריע) | 7 *1 68י יִתאָבַהְו | -* 307 = 3 +-ודיְב; 6 תיִחְׁשַמ שיִא
 וליִשְכְו | 8 5 <6; prb dl || ל 3 + הָלֹודְגַה | ro * 1 6 68 ng? || * 1c 63 אלו

 הֶאְרִי | rr *° <65 | r2°lc 11155 Vrs DN יִּכ
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 למה ויִלא חלָשְּב הָיהְי תַאַמ ּוהָיְְרודלֶא הָיְה"רְׁשַא רָבַָּהְי 1
 :רמאל ןֶהּכַה הָיָשָעְְַב היְנְַצ-תֶאְו היַכְלַמְְּב לּוחשּפתֶא ּוהיקְד
 ּוגיִלָע םָחָלִנ לָבּבְְדְלִמ 'רָצאְרְְכבְנ יִּכ הָוהְידתֶא ונדעב יאָג-ׁשֶרדי
 ס ּוניִלָעַמ הָלַעַיְו ויָתאָלַפְנלָכְּכ ּונְתוא הָוהְי הֶׂשֲעי ילּוא
 הוהְי רַמֲאדהַכ :"והָיקְדְצְלֶא ןֶרָמאְת הָּכ םָהילֲא והָיִמְרִי רֶמאו
 רֶׁשֲא יֹטְכְדיְּב רֶׁשֲא ּהָמְחְלִמַה יִלָּכדתֶא בֵסַמ יִנְנַה ילֶאְרשו יהְלֶא
 םֶכיִלָע םיִרָצַה םיְִׂשכַה-'תֶאו לבב לתא" םַּב םיִמָחְְ םֶּתַא
 יִנַא יִתְמַחלַנְו :תאְּזַה ריִעָה ךֹותז לא יםֶתֹוא יִּתְפַסֲאְיי המזחל ץּוחַמ
 :ליִדְּנ ףֶצָקְבּו "הָמָחְבּו יףֲאְבּו הָקָוֲח עּורְזִבּו הָיּוטְנ ךִיְּב םֶכְּתַא
 רֶבָדְּב הָמֵהְּבַה-תֶאְו םָרָאָה"ֵתֶאְו תאֹוַה ריִעָה יבְׁשּויזתֶא יִּתיִּכַהְו
 \ הָדּוהידְדלמ והָיְקְדִצתֶא ןתֶא הוהְיםִאְנ ןכייִרֲחַאְז :יּותָמָ לוד
 "'ןַמורָבְּבַהְמ תאוה ריִעְּב םיִרֲאְׁשְנַה-יתאְו םֶעֲהתֶאְווויָדְבעדתֶאְ
 *דָיָבּו םֶהיֵבְיֲא 'דָיְבּו לֶבְּבדַלַמ רעאָרדַכּוְבְנ יב בֶעֶרָה"ְןִמּו ברחה
 אלו ילָמְחְי אלו םהילע יסּוחידאְל בֶרח-יִפְל ובְּכַהְו םָשְּפנ ישקבמ

 :'םֶחְרְ
 -תֶא םֶכיִנְפְל ןַתֹנ יִנְנַה הָוהְי רָמִא הָּפ רמאת הֶּזַה םעָהלֶאופ

 בֶרָחַּב תּומָי תאזה ריִעָּב בָשיַה* :תֶוָמַה ףְרָּבתֶאְו םייחה רד
 *היֲחִ כיל םיִרָּצַה םילְשַכַה"'לע לֵפנו אֵצֹויַהְו רבב יבעְרְבו
 אלו הָעְרְל תאְזַה ריִעָּב יִנָפ יִּתְמׂשייּבוס :ילֶלָשְ שְפַנ ףָל-הַתיִהְ
 ס  !שאָּב הפְרׂשי ןתָּנת לָבָּב למ יהֹוהְי-םָאָני הָבֹוטְל
 היהְי רַמֲא הָּכ דוד תב :הָוהְיירַבְּד ּעְמַׁש "הלוהְי ךלמ תיבה

 'קשוע ומ לב ּוליִצַהְו יטֶּפָשַמ לקבל ויד
 < הָּבַכְמ ןיִאְו הָרַעְבּו יִתָמֲח שאְכ אָצַּתְְּפ

 :"םָהיללעמ עֶר יִנָּפִמ

 כ 21, 2 3 אנ >6 | ל >6 | " 5 1 6 0984 ּונָּתֶא nonn MSS) ונתא) |
‘bb >6 | 5 <6 | 63 34 ךָלַמַה, קצמ 56 1; 6+ הָדּוהְי ָלֶמ | 4 ** >6 |  

Plc 948 | 6 * 6 "יזלכ-תא |  = BAN 0: staלֶא | = >6 | - 
 -תֶא | < 6 ּותַמָו | 7 * פזט dl 6 9155 65 | * 1 6 26MSS Vrs ןִמּו | = >6 |

cf 197.9 | 1 66 Dָּוְהָכ |  prbl.c 69 Din cf13,14|8] 6 6 יִדִּב | * >6 6  

g 382 || * 195555 66; שופ 1לֹמְחֶא | * ק:ל 1 6 6 םַמֲחַרֲא (6 םחרא) ||  
 בערב < 38,2 | ל 63%A | 5 dl 6 5 et 38,2 (6 rpocywpfigar> לּפְנַלַל) | 41?-לָא

>S, sed 6+] cf 38,2ול >6 | +  * || ada)1 א6 הָיָחִי 0 הָיָחְו (6+ c66) | =  
 (9%-=) |10 = <6 Pir = 6 תיָּב | ל יA£צ+ רמאת cf 8 (5* --) | 12 5 6 אז
 אטו א0ד60000016 || 5 656 pW} sed cf 22,3 | ° 1 6 Q mlt MSS Vrs םכ--.
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 לָכּותו יִנָּתְקזִח תֶּפֶאְו הָוהְי יִנַתיִּתַפז
 :יל געל הָלְּב .םויַהדלָּב קּוחְׂשִל יִתיִנָה
 אָרְקִא רֶׂשְו סָמֲח קָעְִא רָּבדַא המי
 :םחה"ְּכ סֶלְקְלּו הָּפְרחְל יל הָוהְיְדרַבְד הָיָה
 ומְשַּב 'דוע רֵּבדַאאָלְו .יְּרְכְִאאְל יִּתְרַמָאְו

 יָתמְצְַּב "רֶצֶע תֶרְעּב ׁשֵאְּכ "יִּבלְב הָיָהְ
 :'לָכּוא אָלְו לָבָלכ יִתיִאְלנְו
 ונְדיִגַנְו ּודיִגַה ביִבָּסִמ רוְגָמ םיִּבַר תָּבּד יִּתְעַמְש יב
 'יעלצ ירְמָשי ימלְׁש שונא לָּכ
 :ּנָמִמ ּונָתְמְקַנ הָחְקַנְו ול הָלְכּוְנְו הָּתפִי ילּוא
 לכי אָלְו וש יפדְ" ןָּבְלע ץיִרָע רוָּבְְּכ יִתֹוא הוה

 ַחְבָשַת אָל יםלוע תַמְלְּי ּוליִּכְשָה "אלי ֹאָמ ּושּב

 בל תוְיְְכ הָאֹר 'קילצ ןַחּב 'תואְבִע הוה
 פ  יָביִריתֶא יִתיִִּ ךיִלַא יכ םֶהֵמ ְךתָמְקִנ הָאְרֶא

 יהָוהְיתֶא' ּולָלַה הוהיִל ריש
 ס | :םיִעָרְמ דֶיִמ ןֹווְבֲא "שָפְנ-תֶא" ליִצַה יִּ

 וּב יתר רֶׁשֲא םוויַה רוָרָאיצ
 ָדּוְרְב יהיילא יִמִא יֵנְתַלײרׁשַא םוָי

 רמאל יִבָאתֶא רַשְּב רֶׁשֲא ׁשיִאָה רּורָאיפ
 :והֲחַמְׂש חמש רֶכָז ב לזלי

 םָחְנ אָלְו 'הָוהְי ךפֶהְרֶשא םיִרָעָּכ אוהה ׁשיֶאָה הָיָה
 :'םיִרָהְצ תַעְּב' הָעּורְתּו רֶקּבַּב הָקעָז 'עַמְשו
 יִרָבְק יִמָא יִלְיִהְּתַו םֶחָרֿמ יִנָתְתוכאל רֶׁשֲא ד

 יִתאָצְי םֶחָרִמ הנ הָמְלי* :םָלֹוע תֶרַה ּהָמְחַרְו
 פ וימי תֶשָבְּב ּולְכִיַו ןיְנָיְו לָמָע תּואְרל

 7 6 תקזח (6 = 4) | ף * 6 הוהי םָשדתֶא רפְוָא אל 61 9 ומָש"תֶא) |
 ל >6* | < >6 || % 66 רעב 2) 5 רעבתַו | < sic 4 | ! ins 6 669 תאָשְל | זס * 6
 ומלש, 1 4 | ** 6 ועְלַצ רש, 1 ₪ | 5 ₪ add | rr * ] יִּתָא | ל 8
 ו koi vofjgat 00% foUvavro לֵב אל לֵּבְׂשַהְ ּופדַר | = < םֶתֹמְלְּכ

cf 1120 | *>6 | " prb 1 6 2MsS 3A pqy cf 120 |םֶלּועְל | דפ  
 13 ** 6 ותא | ** prb add | 15° >6%9 | ל >6 | 16 * 1 יהי = 8
 ? 6+ ףַאְּב  ופַאְּב | < 16 Vrs pnw, | 99 3MSS 68 םירהצַּב | זץ 6
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 רֹוצָמְּב ולכאי ּוהֲעַר"רׂשְּב שיִאְו םֶהיִתְנְּב רָשְּב תַאְו םהיִנַּב רׂשְּב"תֶא
 תְרַבָשְויפ :'םָשֶפַנ יִשְקַבְמּו" םָהיִבְיִא םֶהָל קיצי רֶׁשֲא קֹוצָמְבּ
 \רָמָאדהְּכ יםָהיַלַא ָּתְרַמְאְויי ְּדָתֹוא םיִכָלְהַה םיִׁשָנַאָה יֵגיֵעְל קָּבְקִּבַה
 רש תאֹוַה ריִעָה-תֶאְו הָּזַה םַעֶה"תֶא רַבָשֶא הָכָּכ 'תֹואְבְצ הָוהְי
 ּורָּבַקִי תֶפְִתְבּוי רוע יהפרהל לכוידאל רֶׁשֲא רצויה יֵלכייתֶא רּבְׁשיי
 ויכשוולו הּוהְי-םֲאְנ הֶּזַה םֹוקמל הָׂשעֶא-ןכי* :ירּובקל םוקמ ןיאמ
 יקל י יִּתְבּ .םלשּורְי יֵּתְּב ּויָהְו :תָּפְתִּכ תאַּזַה ריִעָהדתֶא 'תַתְלְו
 םֶהיִתְגַּג-לַע ורטק רֶׁשֲא םיִתְּבַה לָכְל םיִאָמַטַה תָּפְּתַה םֹוָקַמַּכ הָדּוהְי
 אָבְיְו+ ם :םיִרֲחַא םיהלאל םיִכְסְנ ְּךָפַהְו םיִמָשַה אָכְצ לבל
 -תיּב רצח רמי בנה םׁש הָוהְ וָחְלָש רֶׁשֲא תֶפּתַהְמ ֹוהָימְר

 רֶׁשֲא העְרֲה"לְכ תֶא Rallis תאזה רעה ננה
 :יָרָבְּדיתֶא עומְׁש יתְלַבל םָפְרְעדתַא ּושקַה יִּכ ָהיֶלָע יִּתְרּבּד

 תיִבְּב דדיִנָנ דיִקָפדאּוָהְו ןהכה רָמַאְְּב רּוחְשַּפ עַמְׁשיוי 20
 תַא רוש יב :הָלֶאָה םיִרָבְּדַהתֶא אָּבִנ ּוהָיִמְרִיתֶא הָוהְי

 מב רעָשְּב' רֶׁשֲא תֶכָפהּמה"ַע ותא ןַתִיו איבה ּוהְיִמְרְ
 -תֶא רָתְׁשִפ אצינ יתְרֲחַמִמ יִהְיויי :הָוהְי תִיבְּב רֶׁשֲא ןֹולֲעָה
 הָוהְי אָרְק רּוחַשפ אָל ּוהְיְמְרִי ויָלֵא רָמאיַו תֶכָּפְהַמַהְְוִמ ּוהָיִמְרִי
 ךְנתְנ יִנָנַה הֶזהְי רָמָא הָכ יי ם :'ביִבָסִמ רֹונָמ"םַא יִּכ ךמְש
 -תֶאְצ תואר ְּךיִגיעְו םֵהיֵבְיֲא בֶרָתְּב ֵלפַנְו יָא לכל דל רוגמל
 יִתַתְְו :בֶרְָּב םְַָּ :הלָבּב יםֶלְנהְ לבבל ידִיּב ןתֶא הָרּוהְלָּ
 -לָּכ תֶּאְו יּהָרְקלְּכ-תֶאְו" ּהָעיִנודלּכתַאְ תאּוַה ריִעָה ןֶסח -לָכדתֶא
 םּוִאיִבָהְו 'םּוחָקְלּו םּוזְזְבּ יםָיִבְיַא יב ָּתֶא הָדּוהְי כָל תורָצוא

 אוב" ילָבְבּו יבש כלת ךתיב יִבְָ לכו ירוזשפ הָתַאְֹ הלב
 םֵהָל ְתאָּבנ-רֶׁשֲא ףיִּבַהֶאִד לֶכְו הָּתַא רבָּקִּת םֶׁשְו תּומָּת 'םָשְ
 פ :רֶקְׁשַּב

ml: 59 5 >6 | זז *>6 | ל >6 | = 689 רֶבָשי | % 58+ הֶזַה | *  
 אָפְרַהְל | * >65% | 65 >6 || 12 6% ןָב יִּכ || =? 510 65; 6940155 ante םוקמל
 3 קס ויבשוילו || < 6 תַתְל | 13 6 םֶתֹאָמַּטִמ; 1 קזמ 6 5 םיִאָּמִמִמ | 15 **>6 |

Cp 20, 1 frt add (gloss) | 2° 6ל 0 איִבַמ | 5 1 דלע | 5 6 + ָיִרְפְּכ לָכלַעְו |  
 הָּכּו | *ל >6 | 5 16 6 "לֶא | 5% 6 év חסגְמ oikou 67016ז0ץ06צסע |
 3 ** >6 | ל >6* | 4 *ו ךל >6 | * 6+ ףתואו 66 || 5 6 יִדיִּב | 6 םֶלנַהְו|
 = >6 | + 6 (םָּכִחְו | 5 *=>6 || * 6 ְּךֵלָמ | < >6; ₪1 | 4 6 יִדיִּב | < 6% ויָביֹא |

 = >6 )3% sol םוזזבו )| 6 * >6 | ל 6 לָבְבְבַו | = >6BAא (8* = :)
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 בֶרָחְדיִדָידלַע םֶרָּנַהְו בֶעְרְל םַהיִנְּבדתֶא ַּת כָל
 ינְרַה ּויְהְי םֶּהיִשְנַאְו 'תונְמְלַאְ תולָּבש םָהיִשְנ יהָנְיְהִתְו .

 יתומ | :הָמָחַלִמּב בֶרָחדיִּכָמ ֹםָהיִרותַּ
 יםֲאָתְּפ דֹּוְנ םהילע איִבָתייְּכ ֹימהיִּתבִמ העז יעַמׁשת2

 :יִלְגַרל ונמט םיִחַפּו יכל *הָחיִש ּוָרָבדיִּ
 תֶוָמל לע םֶתְצַעדלּכתֶא ְתְעַרְ הוה הָּתַאְו>

 יֵחְמַּת-לַא נפל יםַתאָטַחְ יםנוע-לע רֵפכְּתלַא
 ס  :םָהָב הָשִע ָּךְפַא תעְּב ךיֵנפְל יםיִלָשְכַמ יהו

 יֹיָנְזִמּו "שרח רצוי" קבב תיקו לה *הוהְי רַמָא "הָכי 9
 רעָש חַתַּפ רֶׁשֲא םֹנִהְדְוְב איִּגהלָא תאַצְוְי :יםיִנֲהְכַה יִנְקּזִמּו" םָעָה
 יִתְרָמִאְוי ְּיֵלֲא רָּבְדארָשַא יםיִרְבְדַה"תֶא םֶש ְתאָרָקְו יתֹוָסְרַחִה
 הָוהְי רַמָאד הָּכ לש יבש יהָדּוהְי יכל הָוהְי-רַבְד ּועָמָש

 הזה ה סה ולכנו נע רשא ןעְ* :וינְזָא הנ הָעְמְש
 יִבְלַמּו םֵהיֵתּובֲאַו הָּמַה םּועָדְי-אְל רֶׁשֲא םיִוֲחַא םיִהלאַל ֹובּורְטקינ
 ילַעְבַה תומָּבְדתֶא ּונָבּופי :םּיקְנ םּד הזה םוקָמַהתֶא למ הָדּוהְי
 יָּתְרַּבְד אלו ֹיתיוצדאָל ירשא ילַעְבל תולעי ׁשֵאְּב םֶהיֵנְּב"תֶא ףרשל
 -אָלְו הוהיםֲאְנ םיִאְּב םיִמָידהְּגַה ןפל“ ם :יּבל- לַע הָתְלָע אָלְו
 :"הגְרַהַה איגְדםָא יִּכ םֶּנַהְוַב איִגְו תֶפַּתַה ידוע הֶזַה םוקָמַל אָרָּקִ
 בֶרָחּב םיִּתְַּפַהְ הָּנַה םוקְמּב 'םלשוריו הָדּוהְי תצעדתֶא התקבלה
 לָבָאְמְ טְתָלְבִנ- תֶא יִּתַתָנְו םֵׁשְפַנ ישְקְבְמ ידִיָבּו םֶהיִבְיִא ינפל
 המשל תאזַה ריִעָהתֶא תמש :ץֶראַה תַמָהָבִלּ םיִמָשה ףועל
 יםיִּתְלַכַאַהְר :יָהְתַכמלָּב לע קשיו םשי הע רבע לכ הָקַרְׁשִלְו
 21 * 1c 680 הניהת | * prb add | = שופ 1 םיִנְרַה | 4 68ג 'בו | 22 *6

cf 20, 6הָחּוש  ft add | > 16 Q ca 6oMSSיִהִּת | * 6 םֶהיֵּתְבִּב | 5 >6 | 4  
 חיש ? | 23 * 6 םֶתְּוע | * 686 םֶתאטַחְו | < 1 חַמַּת (חַמְמְ) | 6 0 ויהיו;
 א ּויָהְו 6 יֵהְי | < 6 םֶלַשְכִמ 3 םיִכְלְשִמ | 6 זַפ, 1 * 6 זֶא | * 10/1155 63+
 יֵלֲא | == שרח >6%3; 6% ׂשֶרָח (רַצונ?) רוצו? || % 5155 'קּנִמ, 636 'זמ ּתְכְלהְו
 30+ א 6 זס) | << 6% "ַהֹּבַהַמּו | 2 * 1 6 068 תיִסְרַחַה X תֹוסְרֲחַה |
 ל 4155 + הָלֵאָה 6 'אה 'רה-לָּכיתא | 3 * 6ב-םֶהיִלַא | ל 6 + הָדּוהְי ׁשיִאְו |
 < 6+ הָלֲאָה םיִרֲעְׁשַּב םיִאָּבַהְו 6 1720 | %>6 || 4 16 6 ואלמ ₪ זק , 4

add 6/7,31 || © <65| bזp7,31 | * 68 לעבל| 731 תֶפּתַה || ** >6,  cבַאו | 5 ' 
d-d א cf 7,31 | 6 cf 732 || 4 6B | ל 86 םיִנְרֲהַה ₪ 7,32 | 7 3: 
34,20 || 5 6 cpdtw sed S$} al karadkKdww ] |ל 6 ירי .תצַעדתֶאְו | *6יִדיִבּו 

8 cf 18,16 al | * sic ca 7oMSS; 1MS 6 .ְּהָתָּכַמ |9° 6 ולְכֲא 



 674 הימרי 20—16,9

 ענַרְוו ס ול תוׂשעל יִּתְבָשָח רֶׁשֲא הָעָרָה"לַע יִּתְמַחְְו 'וילע
 יִניִעְּב יהעַרָה הָשָעְּופ :עטְנלְו תּונבְל הָכְלְמַמ-לעְ יוג-לע רָּבַדַא
 ביִטיַהְ יִּתְרַמָא רֶׁשֲא הָבּוטַהְלַע יִתְמַחְנו יקב עֶמְׁש יִּתְלַבְל
 םלשּורי יִבָשויילעו "הֶדּוהי"שואדלָא יאָנדרַמִא הָּתַעְויי ס :ותוא
 םכילע בֵׁשחְו הָעָר םָכילע רצוי יִפֹנֲא הָּגַה 'הֶוהְו רֶמָא הָּכ רֹמאָל
 :םָכיללעמ'ו םֶכיִכְרדי ּוביִטוַהְ הָעְרַה וֵכְרַּרִמ שיא אָּג ובּוש הָבֵׁשֲחַמ
 ערה תּוְרְרֶש שיִאְו 1 ּגניִתובָשְחַמ יִרְחְאדיִּכ שָאונ ְרְמֲאְו 2
 פ :הׂשענ

 הָלֲאַּכ עַמָׁש ימ םּיוגַּב אָנּולאש הָוהְי רָמָא הָּכ ל

 :לֵאָרְׂשִי תַלּותְּב דאָמ הָתְשֲע תרְרַעָש
 ןוגבְל גש ייֵדְש רּוָצִמי בנֲעיֲהיּצ

 :םיִלְזונ םיִרָק יםיִרְז םִיִמ' 'ּושְתַנידםִא
 ּורּטקִי אָוָשל יִמַע יִנֲחַכְׁשִיִּכפ

 םֶלוע יָליִבְש םֶהיֵכְרַדְּב יםּולָשְכַַו

 :הָלּולְס אל יָד תוביִתְנ תל
 םלוע תַקֹורְׁש הָמַשְל םֶצְרַא ושל

 :ושַארֶּב דיִנְיְו םשו ָהיֶלָע רבוע לכ
 יביוא נפל .םָציִפַא םיִדְקיַחּוּכז

 ס = םֶדיִא יםְְּב "םֶאְרֶא 'םיְִּפאָלְו ףֶרָש
 הרות דבאתדאל יִּכ "תובָשחמ ֹוהְיְמְרי-לע יִהָבְׁשְחנְו ּוכְל ּורמאיַופ

 איִבְִּמ רֶבָדְו םָכָחִמ הָצַעְו קמ
 :ויִרְבּדִדלְּכדלֶא הָבִיִשְקְנְילאְו ושלב יהנו כָל

 :יביִרִי לוָקְל עָמְשּו ילא הָוהְי הָביִשְקַהיפ
 :םֶהָמ] ייִׁשְפַנְל הָחּוש ּוָרְכְיִּכי הָעְר הָבֹוט"תַהַּת םֶלָשְיַהְיפ

 ְךְתָמֲחתֶא ביִשָהל הָבֹוט םֶהילע רּברְל .ףיגפל ידָמַע ורכז

 g 63 cf7* | ro *16 0 עֶרֶה א הֶעְרָה | ל 36 ול 'טיהל, קזמ 1 תושעל
rdול 4 8 (5? םֶהָל | זז * אנ >6 | "1 -לֶאְ | ל <6 | + >6%69 | 12 6  

 [ = | 14 *+1 2 ידש 'מ; קזקפ ןזירש רופְּ | ל 1ותָשָנִי | ==1?םיִרָה יִמיִמ |

rsp hue |ילבש; 6 יִלְבָח | 5  mlt MSS*1 6 9 ולָשָכיַו | ?  prb15 *  
ft sic 1 | * 6רב,  ca 481155 Edd16 0 תקירש; 1 6 630 תקירשו | 17 *  

 םָהיֵבזא | = <6 | 41 6 0: 639 םָאְרַא | * 6 םוי | 18 * 63 ׁשֲחַנ | ל 3
 תָבְׁשֲחַמ | < 3 ּוהַָּנ | 43 ּונוׁשְלָב | < לא >6, קזק הָׁשְקַנָ] | 11 8

sed cf 2יביר | 20 = 6 (יל) לּוׁשְכָמ ּונְמַט יִשָפַנְל הָחיִש ּורְּבְד יִּכ,  
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 םֶהָלֲא תְרסֶאְויי כשר רעש לֶכְבּו דב וצי רשאו הָּוהְי כָל
 םָלְׁשּורְי יֵבָׁשְו לָכְו הָדּוהְי"לָכְו הָדּוהְי .יִכְלַמ הוהְיירַבְד ּועָמׁש
 םֶכיִתוְׁשְפנְּב ּורָמָׁשִה הזהָירַמֲאהַּכיי ם הָלֶאָה םיִרָטֶשּב םיִאְּבַה
 "יאָלְו=י לורי יִרעָשְּב םָתאַבַהְר תָּבִׁשַה םּוְְּב אָׂשַמ ּוַאְשִּת"לַאְו
 ושעת אָל הָבאָלְמ ד לָכְו תֵּבִׁשַה םִִיְּב םֶכיּתָּבִמ אָשַמ ּואיצות
 ועָמש אלו :םֶכיִתוְבַא-תֶא יִתיִוצ רֶׁשֲאּכ תָּבַׁשַה םּוידתֶא 'םָּתִשּדקְ
 תַחַק תבל יעמוש יּתְלְבְל יםֶּפְרָעְ-תֶא ושקינ םֶנְָא"תֶא טה אָלְו
 איִבָה ויִּתְלַבְל הָוהְיםַאְנ ילָא ןּוַעָמְשִּת "עמָשדמא הָיָה :רָסּומ
 תָּבַשַה םויתֶא ׁשּדקלּו תָּבַשַה םוויְּב תאּזַה ריִעָה יִרָעָשְּב אָשמ

 יכל תאלה ריִעָה ירעְׁשְב ּאָבּוי :הָאָלְמלָכ 'הָבתושָע ְְִּל
 יםָהיֵרְׂשְו הָּמַה םיסּופבּו בֶכָרְּבוםיִבְכְר דֹוָד אָסָּכְ-לַע םיֵבְׁשִיי םיִרָׂשְו
 ואבו .:םלועל תאִּוַה"ריִעָה הָבְשיו םֶלשּורְי יֵבְׁשֹוְו הָדּוהְי שיא
 רָהָקְְִמּ הָלְפשַהְמּ ןַמָיְנַּב ץֶרָאַמּו םלָשּורי תווביִבְּסִמּו הֶרּוהְידיִרְעִמ
 תיֵּב הָדֹות יִאְבְמּו הָנובלּו הָחְנִמּו חַבֶזְו הָלֹע םיִאָבְמ בֶנגַהְִמּ
 תֶאׂשויֵּתְלבלּו תָּבַשַה םוָידתֶא שָּדְקְל ילֲא ועָמְשַת אל"ם :הָוהְי
 הָלְֲאְו ָהירעְׁשְּב שא יּתַצַהְו תָּבַשַה םּויְּב םֶלָשּוְרִי ירעְׁשְּב אָבּו אָׂשַמ
 סם  :הָּבְכַת אָלְו םֶלָשּור תֹוְנְמְרַא

 םּוָק> :רֵמאָל הָוהְי תַאַמ ּוהָיְמְרִילֶא הָיָה רֶׁשֲא רֶבְּרַהי 18
 ירָצויַה תיִּב דָרֲאופ :יָרָבְּד"תֶא 'ָדְעיִמְשא יהָמׁשְ רַצֹויַה תיִּב ּתְדרִיו
 השע אּוה רֶׁשֲא יִָבַה תַחָשנְו :םיִנְבָאַהְ"לַע הָבאְלְמ הָשע ּוהגַהְ
 יִניִעְּב רֶׁשְי רֶׁשֲאַּכ רַחַא יל ותשע בָׁשְו ירָצויַה ךדָיְּב יִרָמְחּ
 הָּזַה רָצּויִכַה :רומאל יִלֶא הָנהְיְדרַבְד יהי ם :יתֹוׂשֲעַל רצתה
 ידיב רָמֹהַכ הֵּגַה "הָוהְידָאְנ" לֵאָרְׂשִי תב םֶכָל תושעל לכואזאל
 הָבְלְמַמלעֶ יוג-לע רַּבַרַא 'ענָרל ;ילֶאְרְשי תב ַדָיַּב םָּתֲאדוַּכ רַצויַה
 יִּתְרַּבִּד רש" "ּותַעְרַמ אּוהַה ייִגַה בָשְו* :דיִבַאהְלּו 'ץותנְלְו שותְנל

 20 ;6A< 8* = 4 || 21 6 ּואָצַת לַאְו | 22 *1 8 לַאו; 6 ג | * 6 ושדק?|
 23 * 66 +םָהיִתובָאַמ | * 0 עומש, 1 6 6₪ יֵלֲא עומש; א עמוש | 24 * ש

cf 33,1 | 27 626 1 םיִאְבִמְו  || sed prb dlc 6 | 25 = add6 | ל 0 וב < 

 םִא הָיָהְו | Cp 18, 2 *1 6 669 םָׁשְו | * 660 עַמַשִּת | 3 * 5+ הוהי רַבִּכ |
MSS'3( |ז ml)אּוה"הַּנַהְו א ּוהּנַהְו | 4 * 3 רֶמחַה יְִּכ | * 41 6 663% . Q1 6  * 

 6%] 6 669 ודב | 16 GRAY ויניִעְּב je <3 | 6 >6 || * >6% (רצויה 'חְכ)
of tantum si 8ץ 5 6 ח6006 () 6  | prb dl3 יִדיִּב |? 8 דב | +4 >66,  

 עַגְר םֶא | * >683% 3 = ₪ + םורָהְלְו 6 516 | 8 * 6 ומַעְרילְּכַמ | ל ו
al).6 683 (3* =  



 672 הימרי = 17,6--9

 וערֶז רֶׂשְּב םשְו םֶדְפָּב חַטְבִי רֶׁשֲא לָבֶּגַה רּוָרֶא
 גובל רוס הָוהָיְדַמּו
 בוט אוב האָר *אָלְו הָּבָרעְּב רֶעְרְְּכ ּהָיְהְו

 ספ  ּיבָשַת אלו הָחלַמ ץרֶא רָּבְדְּמַּב יטיררח ןכְׁשְו
 :ּוְחַטְבִמ הָוהְי הָיָהְו הָוהיְּב חַמְּבִי רֶׁשֲא רָבָנַה וב
 "וישרש חלשי לָבּוי"לַעו םימ"לע לתשע הָיָהְו

 ןגעֶר ּוהלְע הָנֲהְו םה אָ יִאְרי 'אְָ
 :יִרָפ תֹושֲעַמ ׁשיָמָי אָלְו גָאָדו אָל תֶרַצְּב "תַנֶשַבּו

 :ּונָעְרְי 'יָמ אּוָה ׁשֶנֶאְו לָּכִמ בֶלַה בָקָעַ
 תֹוָלְּכ חב בכ רקח הָיהְי ינאי

 ס  :ויָללעמ "ירְִּּכ פָרְִּכ שיאְל 'תַתָלְו
 טָפָשְמְב 'אָלְו רָשָש הָשְע דָלָי אָלְו רֶנָד יאבקיי

 :לָבָנ הָיְהְי ֹותיִרֲָאְבּו ּונָפְועְי 'וָמָי יֵצֲחַּב
 :ּונְׁשְדְקִמ "םוקמ ןושארֶמ' "םוְרָמ דֹובָכ אַסְּכיי
 ושבו ְףיבָזע"לְּכ הָוהְי לֵאָרְשִי הָוְקִמי

 פ :"הָנהְידתֶא םייח"'םימ רֹוָקְמ ּובְזַע יִּכ ית ץֶרֲאְּב ייַרּוסְי
 :הָּתֶא יִתָלַהִת יכ הָעָשְוא נעשה אָפְרַאְו הָוהְי יִנָאְּפְרִי

 :ָנְ"אּובנ הָוהְוירבְ הא יל םיִרְמָא מ"ה
 ךיִרְחֶא 'הָעֹרְמ ו יּתְצָאזאל יֵנֲאְופ

 תְעָרְי הָּתַא יִתינַאְהַה אֶל שנא םֹנְ
 :הָנָה ְךינּפ חכְג יִתָפְש אָצֹומ

 :הָעְר םֹנְּב הָּתַאיִסֲחְמ | הָּתַהְמַל יֵל"הָיְהְּת"לַאיז
 יִנָא הָּתָחֲא-לַאְו הָּמַה ותחי יֵנָא הֶׁשֵבֲאלַאו יֵפָָר שבי

 ס - מְרְבֶש ןורּבַׁש 'הָנְׁשִמּו הָעָר םָי םֶהיֵלֲע יאיֵבָה
 ב ּואָבָי רֶׁשֲא 'ֲעְדיֵנְּב רָעָשַּב תְדַמַעְו ְּךַלָה יֵלֲא הוהְי רַמָאהְּכיפ

 6° 68 אל || * nonn MSS DTIN@), Vrs dub; 6 év 6ג!טס6 8 םירוחב |
 < rs ץראָב || 7 גו וחָמבֹמ | 8 * 65 ּוׁשְרָׁש | * 66 אל | <1 6 K63 ג אָרְי
 06 הָאְרִי | 156 | = 4? | * 68 יִמּו | זס * 1 c 64MSS Vrs ןמבו |
 5 1c 53MSS Vrs mY cf 32,19 || 5 16 Q ca r30MSS Vrs וויָב-- ₪ ּוכְרַדּכ |
 41 6 ca 801155 Vrs’) cf 32,19 || rr * 6 ר | * 69 אל ורשע 36 אל רשע |
 5 0 וימָי | 2% םֶרּומ | 5 6 ;1? ונשדקמ םורמ vel potius dl 'אְרַמ | 13 ° Q ו
 MSS ירוסו, ₪1 3D) )0 recedentes a 2 6136; vel ףיִרְרוסְו | 1?ּותָרָּכִי ('אַמ) |

 5 <6 | 5 prb add || 14 1? יִּתְלַחּות | 15 >6 || 16 * סזצק? | * ? 66 ףררמ (?'רמ)
 )AE(8 הערמ(ב) || זק >6%8) | 181 איִבָה | *1הנ- | 0 *>6|| * 0 םעֶה 62 מע



16,16—17,5 JEREMIA 671 

 הַּמְׁש יםֲחיִּדַה רֶׁשֲא תֹוצְראָה לֹּכָמּו ןופְצ ץֶרֶאַמ לֵאָרְשִי יינְּביתָא
 חלש ינָנה ס :םתובַאל יִּתַתְנ רֶׁשֲא םָתָמְדַאלַע 'םיִתְבְשַהְו
 'םיִלְַצ םיִּבַרְל חַלָשֶא ןּכייַרֲחאָו םּוגיִדְו הָוהְי-םִאְנ םִיָּבַר יםינודל
 יניע כז :םיִעְלְּסַה יֶקיקְנִמּו הָעבנ-לְכ לעמו רָהלְּכ לַעָמ םּוָצְ
 :יניע דג 4 ןפְצִניאָלְ למ רִּתְסְנ אֶל ,םגיכרלבילע

 פ/ = :יִתְלֲחנ"תֶא ואל םַהיִתְבַעותַו יצוקה תכנה

 יהָרְצ םוְְּב יִסּונָמּו יְִעָמּו יזע *הֶוהְיפ
 ּוְמאְָו ץֶרְָיְִפאִמ לאב םָוג לא
 :ליעומ םָּבןיִאְו לָבָה ּוניֵתֹובֲא ֵּלֲחָנ רש

 :םִיִהלֲא אֶל הָּמֵהְו םיִהלֲא םֶדֶא וֶלהָשָעיָהְי
 םעיִדוא" תאּזַה 'םעְפְּב םָעיִדומ יִגְנַה כלי

 כ  :הֶוהְי ימשדיכ ּועָדָיְו יָתְרּובְגיתֶאְו יִדָיתֶא
 לזר טעְּב הָבּותְּכ הָדּוהְי תאָטַחי ל

 םָּבל תּול-לע ּהשּורח ריַמְׁש ןְרמצִּב
 -לַע םֶהיֵרׁשַו יםָתוחְּבַמ םֶהיֵנְּב רַכְּכ'* :ימְכיֵתּוְּבְזִמ *תונרקלו
 ךיִתורְצא-לְכ 'ְףְליִח הָדָשַּב יִרְרַה" :יתֹוהבּגַה תועְבָג ילע ןנער ץע"
 :ףילּובגהלְכְּב תאָּטַחְּב ידית ןּתֶא זבל

 ל יִּתָתְנ רֶׁשֲא ךְתָלֲחּנִמ יִזָבּו הֶּתְטַמְשְו+
 ְתעָייֹאְל רשא ץֶרֲאּב ְּיִביא"תֶא ידיִתְדבעַהְו
 ס  :"דקות םֶלוע"דע יּפַאְּב 'םּתְחַדְק שָאדיּכ

 יהָוהְי רָמָאו הָּכיפ

 15 * 68 תיִּב cf238 | ל 1c nonn MSS 369 םיִתְחַּדַה cf 23,8; 6 ּוחְּדנ |
 < 1 prb 6 6 םיִּתְבַשהְו cf 23,8 | 16 *1 6 0 םיִגָידְל sed prb ל 61 | ל 63

(S% sine ast); prb 4 |םיבר םידיצל, 560 קזמ ל 41 | 17 כ | 18 >6  
 rg * 6לא + הָּתַא | ל 6 עֶר | = 68 ₪6 ששטסף | 21 * 1 6 683 ב |
 ל קעפ 1 6 6 'נ"תֶא םעיִדואְו יִדָיתֶא | Cp 6>17,1-4 | 113 'קזלעו |

gloss; trsp:|170155 9 םהית- (םִת=) | כ + >5; שאו, ,'זכ  caל ] 6  
 ל תסממ MSS +-"לָּכ 3 דלָּכ תחת || < ca 90155 06 by], prbl 6 3 דלָּכ"לעְו[

4aBb = 15,13. 14 | ° lc ְ 5ל 3300.  || : prb IN, trsp81 'ג | 3 *<1  
ca37) לכ, MSSזבל  et trsp ante15,13 | $<$ || << 5 'בגזב]  cfלכו  ose 

 150155 ל ףלּובג | 4 **1 ₪ ךְדְי שו; 04 ְּךֶּדַבְל ּתֶטַמָשְנְו 8 ְךיִּתְטַמׁשּו | * 05%
 a cf ;והעברnי davaBipicu de, 3MSS 15,14 0 | *0הָחְדְק ל ָּתְחַדְק |

 4 KO דקית | 5 =י >6.



 670 ; הימרי 1-5

 :תאּזַה ץֶרֶאְּב םֶתֹוא םיִנֹוְּמַה םָתּובֲא-לַעְו םֶתוא תֹורָליַה םָתמַאדלעֶו
 ּורָבָּקי אָלְו ּודּפָסִי לאל ּותָמָי םיִאְלֲחַ ייתְומִמא

 ּולְכָי בעֶרָבּו בֶרָתַבּו ּויְהְי הָמְדֲאָה נפל ןַמָרְל

 מ = קראה תַמהָבְלּו 'םיַמְׁשה ףועל ילָכַאְְקְֶלְבִנ תה
 הֶהְי רָמָאו הָבייַּכפ

 םֶהָל רֹנָּתלַאְו דֹוֿפָסִל לתא יֵתֹורַמ תב אֹובְּת-לַא
 -תֶאְו דָסֲחַה-תֶא הָוהְיְדֶאְנ" הָּדַה םַעָה תַאַמ יִמולש-תֶא יִּתְפַסֶאדיִּ
 יורקי אֶל תאּזַה ץֶרָאְּב םיִנטְקּו םיִלדְג ּותַמּו :יםיִמֲחַרָה

 :יםהל חרק אָלְו ידְגְתַי אָלְו םָּתְל ּוְפְסְיאְלְ
 מל יומחנל יֵלָבֲא- לע ימֲהְל רפאל
 < | :ֹוּמֲאדלַעֶו ויָבָא-לע םיִמּוחְנַּת סוָּכ םָתֹוא ּוקָשָידאלו
 ס :תוּתְשל לָכָאל "םתא תָבָשְל אוָבָתְראְל הֶּתְשְמדיִתיִבּו

 לֵאָרְשִ יהא יתֹואָבְצ הָנהְי רַמָא הכ יִכּפ
 ימָכיַמיִבּו םכיניעֶל הנה םֹוָקָּמַה"ןְמ תיֿבְׁשִמ יֵנְנִה
 :הָלּ לוקו ןֶתְח לוק החמש לוקו ושש לוק

 לא ּוְרָמָאְו הָלֲאָה םיִרְבְּדַהלָּכ תֶא הֶּנַה םַעָל דיִּנַת יִּכ הָיָהְוִפ
 נגוע להַמּו תאזה לורה העְרָה"לְּכ תֶא ניל הָוהְי רָּבַ המ"לע

 םיִרחא םימלא יִרְחא ל הוהימֲאְ תא טביב ובעיר
 םֶּתַאְו :ּורְמְש אל יָתָֹות-תֶאְ בע יִתֹאְו םֵהָל ּוֲחּתְׁשִו םּודְבֲעַיו

 תאוַה ראה לעמ םָכְתֶא אלמה :יִלֶא עֶמְׁש יִתְלְבְל ערה ובל
 -תֶא םָׁש-םָּתְדבעו םֶכיֵתֹבֲאו םָּתַא םָּתְעַרְי אֶל רֵׁשֲא ץֶרָאָה" לע
 ס והָניִנֲח םֶכָל ּתֲאזאל רשא יהֶליִלְו םֶמֹו" םיִרֲחַא םיָהְלֲא

Lsרַמְאְידאלְו הָוהְי-םִאְנ םיִאְּב םיִמָיְדהְּנַה  Be:רֶׁשֲא הוהְייַח  

6A +4 * 6 תומָּב 8 תומ | * 6%5 אלו | = >65%* (5% 655 = ) ||  
 ויהי | 56 | 55 6 םֶחְזְרִמְּב (cic Siagov avrav) | = >68ל || 6 °° >685 |
 5 6 אל | 1 6 696 ודדנתי | 31 טופ ּוחרקי | * >6, 4 | 7 *6 םֶרָפי|

b 1 prb 6 2/1559 6 םֶחָל | < 6 םֶלָבָאְּב, | + לַבָא-לע | 9 םֶחְנְל E 
 םֶמְחַנְל 6 3 | * 6 ֹותֹוא | 8 * 6 תיִבְּבל | ל 16 nonn MSS Vrs םֶּתֶא | |6> * 

 ל 6א%ג םֶיִמיִּב | זס * >6 | * 1 6 0 הָמ | ז2 * >6 || ל 6 םֶכּבְל (6 דוָּבְל |
cf 237.14 6 ורמאי  | prb dl | * 60 on]13 == <6  



13 JEREMIA 669 

 שארפ תְעְָנ אל יץֶרָאּב יּדבֲתֶא "תרבעהרי* ּייתבְגרקב
 ס ודת 'םָכילֲע יֵַּאְב הָחְק

 'ָתְעַדָי הָּתַא 5
 יִפְרְרִמ "יל םֶקָּבַהְ יִנקְפּו יגַרָכָז הוהְ
 :הָּפְרָח ףילע יתָאָש עד ייִנָחְקִּת ְָּפַא ךְראלדלא
 ןֹוׁׂשְשְל יִל יִרָבְ יהיו 'םֶלְכַאְו ְךיֶרָבָד 'ּוָמְצְמַנ 5

 :תוָאְבְצ יהלֶא" הָוהְי יִלָע ְךֶמֵׁש = אָרְקִִיִכ יֵבָבְל תָחְמׂשְלּו
 דדו יגפמ יִלעֶאְו  םיִקֲחֹׂשִמ"דֹומְב יִּתָבָשְיְאְל

 :'יִנָתַאָלְמ םַעזיּכ יִּתְבָשָי דב
 לאַפרה הָנֲאַמֹי השּונָא יִתְּכַמּו "חצֶנ יִבָאְכ הָיָה" הָמָכי

 פ  ּונָמֲאָנ אל יםימ | בוכֲא 'וְמְּכ יל 'הָיָהְת יָה"

 הָוהְי רמה לי
 דֹמְעּת 'יִגָפְל ףבישאו יבּוָשְּתסִא
 הָיְהִת יִפְּכ לֶלּוזַמ רֶקָי איעות"םַאְ
 :םָהיֵלֲא בּושַתאל הָּתַאְו ְּךיֶלֵא הָּמַה 'ּובָשְי

 הָרּוצְּב תַשחְנ תמוחל הּזַה םעָל ְךיִּתַתְנו>>
 ְךעיִׁשּוהְל יָנֲא ָךֶּתַאדיִּכ ּךל ּולְכויאַלְו יל ּומָחְלְנְ

 יהוה" ליאה
 פ | ּםיִציִרָע ףְכמ ףיִתְדְפּו םיִעְר ךימ ךיתְלצהְו
 :ירֹמאָל יֵלֲא הָוהְי-רַבְד יקי 6

 םיִנָּב ל 'ּונהְידאלו 'הָׁשִא יל חָּתְתדאל*
 הוהְי רָמָאו הֶכיִּכּי :הָּצַה םֹוקָמַּב 'תֹונָבּו
 הזה םָקָמַּב םיִדוליַה תֹונָּבַה-לַעְו םיִנָּבַה-לַע

Orָלּובְג | 14= 17,428 | *  cf 17,3 | % 41MSS1 לכְב c 2MSS Vrs13 °  
xiiaw (>3°£) %27 669 ףיִתְד-- = 174 | ל 6 MSS ‘RT— cf 6; 1 6 8MSS 

 6א000% טסט || * ב1( MSS 8 + רשא cf 17,4 || 3 1 6 nonn MSS םלֹוע-דע =

 17,4 | 15 == >68 | 6 יִנקְנו; 1 יִנֵמָקַנְו | % 66 ףַא | * >6? | 1
add cfיִתאָׂשָנ יִּכ | 16 *1 ? 6 6 יֵצֲאֹנַמ; 8 יִּתְרַמָׁש 6 יתעמש || * 6 םֵלַּכ (קזט  

velזּפָחֶאְו  dl, cf 6 || 17 * 6Sףרבד | +  Ez 2,8sqq) || ° 1c 0 28MSS Vrs 

Karigyuov-(יִבָאָכַמ)  cf 6,11 || 18 5% 6 oi Aurobvrég peדָרָחֶאְו| ל 6 יִתאֵלָמ  

pb5 | ** 6 אָפְרַא ףןָאַמ) ןיַאַמ;  cfסט (יִנּוחְצְנ) ; 1 קמ םיִמְצַע יִבאְכַמ  civ 
ns6 (הָתִיַה היָה) | 4 1 קזפ 6 3 יִמָּכ | < >5 | 19 *  cf5 [הָוָתיִיָה  = | add 

 ₪1 יִלֶא | * 9 ע יִנָפְלּ | < 65 ּובָשְו | 20 ** >6 | 1 >6 | כ 16, 1 >68%
 sed cf 2% | 2 * >9*63 | * 68 + לארשי יהלא הוהי םאנ | < 6 הָיְהי |

 4-4 6 תַבּו ןֶּב



 668 הינה" 13—15,3

 -תֶאְו גרָהל בֶרֲחַה"תֶא הוהָמֲאְנ תֹוחָּפְׁשִמ עֶּבְרַא םֶהיֵלֲע יתְדְקְפּוי
 :תיִחְׁשַהְלּו לְכָאְל ץֶרֶאָה תַמַהָּב-תֶאְוםִיַמָׁשַה ףֹוע-תֶאְו בְחְסִל םיִבָלְּכַה
 ּוהיְקְזִחְיְִב הָשַנִמ ללגֿפ ץֶרֶאַה תוכְלְמַמ לָכְל יהַעַנוְל םיִּתַתְנּוי
 :םֶלָשּוריִּב הָשָעְדִרָשַא ללע הָדּוהְי ְּךְלַמ

 ךָל דּונָי יַמּ םֶלשּורִי לע לֵמֲחנייִמ 5
 :ּךָל םֶלָשַ לאל רּוסָי יִמּו
éיָכְלִּת רֹוחָא  הָנהְידֶאְנ יִתא ְתְׁשַמָנ ְתֶא 

 :"םחָּנַה יתיִאְלנ ַתיִחְשָאְו ייל יִדידתֶא טַאְו
 לערֶאָה יֵרעְׁשְּב הָרֶזְמְּב םֶרֶזָאְו

 :ובש אול' יםָהיִכְרדִמ יִמעְדתֶא תר ייִתלַבׁש
 יםימָי לוָחַמ  "ֹותֹונְמְלַא רָל"ומְצע

 יטְיָרֲהצַּב 9דךש רּוחְב יסָא-לעי "םַהְל יִתאָּבֲה
 ס :*תולָהְבּ ריִע םאָתַּפ יםילע יִּתְלַּפִה
 ּהָשְפַנ הָחְפְנ הָעְבָשַה תל הלל

 הָרפֲחְו הָׁשוְּב םַמּוי רעְּב הָׁשְמַׁש "האב
 sung יהוהִיימַאְ םָהיֵביֵא ינפל ןּתֶא ברתל םַתיִראְּו

 יעֶרָאָהלָכְל ףןודַמ שיאו ביִר שיא :יִבּתְְלְי'יּכ ייִּמָא ל"א 10
 ינולְלְקמ ֹוהָלְכ יָב-יוׁשנ"אלְ יִתיִשְנְאל

 תַעּב ְךְב יִּתְעְגַּפִה ו אולםא יבוטל יףִתורש אְל"םָא *הָנהְי רַמָאיי
 ןֹופָצְמ" ילזרּב ו לָוְרִּב יִערְיָהִי> :יביאָה-יתֶא 'הָרְצ תַעְבּו יהַעָר
 ךיִתואטַח"ילָכְב יִיַחַמְב יאל ןָתֶא ובל ךיִתרַצִאְו ךליֲח :תָשָחְנּ
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12 JEREMIA 667 

 םיִּתְחְלָשדאְל יִנָאָו יֵמְׁשִּב םיִאְּבּנַה יםיִאָבָנַה-לע הוהְי רַמָאהַּכ

 מַּתַי בעְרְבּו יֹבְרֲחַּב תאוה ץֶרָאְּב הָיִהְי אל בֶעָרְו ברח םיִרָמִא הַמָהְו

 ביכל ר םָתְ םיִאְּבִנ הָמִהְִרֶשַא םֶעָקְוי< :'הָּמַהָה םיִאיבָּגַה
 'הָמִה הָמַהָל רַּבַקִמ ןיֵאְו 'בְרַתַהְו בֲעָרָה יְֵפִמ םֶלָשּוְִי תוצוחְּב
 :םֶתַעָרדתֶא םֶהיֵלֲע יִּתְכַפְׁשְו םֶהיִתְנְבּו םֶהיִנְבּו םֶהיִשְנ

 הָּזַה רֶבְּדַה-תֶא םָהיֵלֲא תְרַמָאְו 7

 .הָניַמְדִּת"לַאְו 'םָמּויְו הָלְיְל הָעָמּד יגיע הָנְדִרַת
 :דאָמ הָלִחַנ יהָּכִמ יִּמַעְדתַּב 'תַלּותְּב הָרְּבָשְנ לוג רָבָש יִּ

 בֶרֶח-יִלְלַח הָּגַהְו הָדָשַה יִתאָצְידִאי
 בַעָר יִאּולַחִּת הַָּהְו ריֵעָה יִתַאָּב א
 :ּועָרָ אָלְו ץֵרָאלָא רֲחְס ןהכדםנ איָבָנםנ יִּכ

 ףׁשְפנ הָלֲעְג יבא" הָדוהְודתֶא סַאְמ סאָמֲה
 בוט ןיִאְו םּולָׁשְל הָּוק אָּפְרַמ ּונָל ןיִאְו ּונָתיֵּכַה עודמ
 :הָתָעָב הָּגַהְו אָּפְרַמ "תַעְלּו

 ל ונאָטָח יכ וניתובא ןְנע .ונָעשַר הָוהְ עי
 ָךֶֹובְכ אָפּכ 'לָּבנֶתִדלא" ךֶמש ןעָמָל ץֶאְנִתִַלַאיי

 :ּונָתַא ְָתיִרְּב רַפָּת"לַא רכז
 םיִבָבְר ּוְנְּתְ םיָׁשַה"בַאְ יםיִמָשְנַמ םִיּוּגַה לכה שה

 ס ו

 ישָפַנ ןיִא יֵנָפְל לֵאּומְׁשּו השמ דמעָיְדִא יֵלֲא ּהָוהְי רָמאָיַוי 5
 הָנֲא ךיִלַא ּוָרְמאֹויְּכ הָיָהְו :ּואָצְיְו "יִנָּפ-לַעְמ" יחַלָש יהֶּזַה םַעָה"לֲאי
 הוהְי רָמָאדהְּכ םהילַא תראו אָצַנ

 בֶרָחְל ברֶחל רשאו תל תֶומְל רֶׁשֲא

 :יִבָשל יִבָשַל רׁשֲו בעל בָעְרל רש
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 666 הימרי 15—14,1

 :תִרְצַּבַה יִרָבְּדלַע ּוהָיְמְרִילֶא הָוהְי-רַבְד "הָיָה רֶׁשֲאי 4
 :הָתְלָע ים תַחוצְוי ץרָאל ורדק ללא ךיֶרעְׁשו הָדּוהְי הָלְבֲא*
 םִיַמ .ואצַמ"'אל םיִבָגלַע ּואָּב .םִיָמל יםָהיִרועַצ וחלש ימָהיִרדַאְוי

 :יםָשאר ַּפָחְו ּומְלְכֶהְו ּושְּבי םֶקיֵר 'םֶהיֵלְב ּובָש
 ץֶרָאְּב םֵׁשַג הָיָהדאְל יִּכ 'הֶּתַמ הָמְראָה רובע
 :םֶשאר ּופֲח םיִרְּכִא שב

 :אָשָד הָיָהְדאְל וכ בָזעְו הָרְלְי הָרָשְּב תָקְיַאדסִנ יִּכ
 'םינַּתכ ִחּוְר ּופַאָש" םיפְשלַע ּוָדְמְע םיִאְרְפּו

 :בָׂשֲע ןיִאּכ םָהינְע ּולְּ
 ִּדַמׁש ןעמל* הָשַע הָוהְו ּונָב ּונָע ּונינֹוע-יםָאז

 :ּונאָטָח ל" ּוניִתְבּושְמ ּוּבַריִּ

 הָרְצ תַעְּב 'ועיִשּוְמ ילֵאָרְׂשִי הָוְקַמ
 :ןּולְל הָטְנ 'ִחָראְכּו ץֶרָאְּב רַגְּכ הָיְהְת הָמָל
 עישוהל לבּוידאל רוב ימְהְדִנ שיִאּכ 'הָיְהְת הָמְְ 9

 5 יל ;ּונחְנַּתִַלֶא אָרְקִנ ניל ְךְמְׁשְו הָוהְי ּונּבְרְקְב הָּתַאְו
 ּוכָשְח יאָל םֶהיֵלְנַר 'ֵעּונָל ּובַהֶא כ הֶּוַ םעל הָוהְי רַמָּמְ"הְּב
 רַמאָּיְו ו :'םתאטח דפי םָנֹוֲע רֶכְזִי הָּתְע םֶצְר אָל הוה
 יביא ּומָצְי כ :הָבֹוטְל הָנַה םַעְהדַעְּב לתת לא ולא הָיהְ

 יםיאיבגה הָגַה הוה נד ואו ּהָהא ראו :םתוא 'הלכמ יכנָא רבב

 יתָמָא םלָש"יִכ כל הָיַהְוְיאל בַעְרְו בֶרח ּואְרת"אל יםָהָל םיִרמָא
 םיִאיִבָנַה רֶקָש ילא הָוהְי רָמאיַו * פ והנה םוקֶּמַּב יםָכָל ןֵּתֶא
 ןוזח םֵהיֵלֲא יִּתְרַבַ אלו םיִתיְוצ אָלְו םיִּתְחלְׁ A ימשב םיִאְּבְנ
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 :רֵּבְּד הוהְי יִּכ ּוהָּבְנִּתילַא ּוניזאהְו ּועָמש5
 דׁשֲחַי םֶרָטְּב דובְּכ םֶכיִהְלַא הוהיִל נתי

 ףשנ ירה םכיֵלנַ ּופָּנַנְתִי םֶרָטְבּ
 ָהּועְמְשת אְלֹםֲאְול :לַפְרעל'תיִׁשְ יתָולַצְל ּהָמָשְוי ואל םַתיּוקו
 יעַמְדּת עֹמְוי יֵהָוְנ יֵנָּפִמ יׁשְתניהּכבִּ םיִרָּתְסַמְּב
 ס :הָוהְי רָרע הָּבְׁשִנ יִּכ הָעָמּד יניע ידרְתְ

 יובש ליִפְׁשַה יהָריִבגלְ למל ירָמָא 8
 :םֶבְּתְראַפּת תְרַטְע "םֶכיִתושַאְרמ דַרָי יִּכ

 חתפ ןיאו ֹוְרָנְס בֶנּגַה יֵרָעַפ
 :םיִמּולְׁש תלה הל הָדּוהְי תלָנֲ

 ןיפְצִמ םיִאְּבַה יאָר מיג לֵאָש
 ְּתְראְפִּת ןאָצ ְּךְלּתִנ דֵעָה הַא |

 ךילע ידָקְפִייּכ יִרְמאְּתִהַמ יי
 'שאָרְל םיִפָלַא יְלָע םֶתא תְדמל ּתַאְו
 :"הֶדל תָשֶא ומְּכ ְּוזָחאְ םיִלָבֲח אֹוָלֲ

 הָלֶא יִנֲאָרְק עּודמ ְּךַבָבְלַּב יִרְמאָת יָכְוי

 :ךיִקע ּוְמחְנ .ףילוש יָלְננ ךגוע בר
 ויָתֵֹּבְרכַח רַמָנְו ורוע יִשּוכ ַפַהְיַהיי

 עֵרָה יִָּמל  ביִטיהל ּלְכּוְת םָּתַאסְ
 :רּבְדַמ חּוְרָל רבוע שָקְּכ םֶציִפַאְוי

 הָוהְייַאְנ יֵּתַאַמ ּךיּדִמ"תֶגְמ ךלָרונ הז
 יִנֲאדםַנְו5 :רָקְׁשּב יִחׁשְבִּתו יתֹוא ּתַחַכָש רֶשא
 ךותולַהְִמּ יִךיִפאָב ל :ךנולקהַארנְ נפל ףילוש יְִּפַשח
 ךיצוקש יִתיִאְר 'הָרָשְּב תועָבְּגדלַע ְּךַתּונְז "תמז
 ס | ּודָע יֵתָמ "יִרָחֶא יִרָהְמַת אֶל "םֶלָשּוְי ּךֶל יא

frt dl (add, verbis 2 sequentibus simile) 66 DW)6 לאו | 16 == S15  

prbתיִשי) | ז7 *  (K6 0 תיִשְו  Kai 1 ftתֶוָמְלַצ | ל >59, 568 6  

 Fc say ו ואש | *16 6 ךיניע; 6+ isn a | <16 86 יאְרּג *cf* jar 3 6 ודקפי |
 5 T trsp postיbע | * 1 6 9 הָדָלי הָשֶא | 25 = 16 9(6) ָיְרָמ 64 36) תֶנִמּ
 יִתֹא (םֶכְיְרְמ); + 'רוג 44 | 27 * 66 'אנו | * 66 'זו | = 6 תודָשַבּו (טפו

(érigw pov).הֶדָשַבִ | % 66 +-יִּכ | * 69 יֵרֲחַא  
Biblia. 43 



 4 הימרי 7-4

 יִמָשַּב עבׁשַהְל ימע יֵכְרַּד"תֶא ּודְמְלִי דָמְלַא הָיָהְו 6 :וצְרַאְל שיִאו
 :יִמִע ךוְתְּב ּונְבְנְ לַעָבּב עֶבְׁשִהְל יֿמע-תֶא ודָמַל רַשאָּכ הָוהיְזיַח

 -םָאְנ' דָּבאְו שּותָנ אּוהַה יינַהתֶא יִּתְשַתְנְו יּועָמשי אל םָאְ וז
5 

 ותְמַשְו םיִתְשַּפ רזא ל תיִנְקְו ךולֶה ילא הָוהְי רֿמֲא-הָּכִי 3
 םֶשָאְו הָנהְי רבַּכ רָזַאָה"תֶא הגו :ּואְבִת אל םימּו יִגְתֶמלַע
 רָזֲאָה-תֶא חָק+ :רָמאָל תיִנָש יֵלֲא הָוהְידרַבְד יהי 5  יֶנְתָמ"לַע
 קיִקְנַּב םָש ּוהָגְמֶטְו הָתְרֶּפ יל םּוקו ְּךיִנְתָמ- לע רֶׁשֲא יִתיִנָק רֶׁשֲאי
 ץֶמ יַהְינפ :יִתוא הָנהְי הָנצ רֶׁשֲאַּכ תָרְּפַּב ּהָנְמְטֶאָו לא 5 :עֶלסַה
 רוזַאָה-תֶא םָשָמ חקו הָתְרפ ל םּוק ולא הָוהְי רַמאיַו םיִּבַר םיִמָי
 רֹוֹזָאָה-תֶא חּקֲאְו רפָחֶאְו יִהָתּרְפ לאו :םֶׁשונְמַטְל יִתיִוְצ רֶׁשֲא
 חל יאל רֹוֹוֲאָה תֶחָשַנ ֵּּנַהו 'ֹהָמַׁש ויְתְנמְטרַׁשֲא םוקְּמַהְְומ

 תשַא הפ הוהָירֶמֲא הב :רֶמאָל לא הָוהיירבְד יו" ם ל
 \םינאמה יעָרָה הוה םָעָה יי :בָרָה*םַלְׁשּורְי ןואְּנתֶאְו הָדּוהְיןֹואָג"תֶא
 םירחא םיִהלֶא יֵרְחא ּוכָליו יב תּוָררְׁשִּב םיִכָלְהַה יֹנָבְּדתֶא עוָמְׁשִל
 יפי :לֶּכַל חלצי-אל רֶׁשֲא הּזַה רּוזַאָּכ "יהיו םֶהָל תֹיֲחּתְׁשִהְלּו םָדְבֲעְל
 תיבדלּכתֶא יִלָא יִּתְקַּבְדַה ןֶּ שיִאיִגְתָמלא רֹוֹזַאָה קָבְדִי שא
 יםֵׁשְלּו םָעְל יל תוְיָהְל "הְוהְיםָאְנ  הָדּוהְ תיִבלָּכתֶאְו לָאְרשי
 דתֶא םהיִלֲאי ִּתְרַמֲאְוו> :ועמש אלו .תֶרֲאְפְתלּו הָלֵהְתַלְו

 ורָמָאְו ןיי למ לבל יֵלֲאָרְׂשִי יהְלֶא הָוהְי רַמָאהְכ' יהֶּזַה רָבּדַה

 -הָּכ םָמיִלַא תרמי :ןיי אלו לָבְכ יכ עלג אל עוריה לא
 םיִכָלָמַהְ'תֶאְו תאּזַה ץֶרָאָה יִבָשְידילָּכ-תֶא אָלַמְמ יִנָנַה הֹוהְי רַמָא
 -לּכ *תֶאְו םיִּאיִבְּנַה-תֶאְו םיִנָהְּכַהתֶאְ יוַאסּכ-לע דולי יםיִבְׁשיִה
 יםיִנְּבַהו תֹוְבֲאָהְי ויֵחֲאלָא שיא יִחיִּתְצַפְנְו + :ןיִרְּכָש םֶלשּורְ יִבְשי
 ס :םֶתיִתְׁשַהַמ םָחֵרֲא אָלְו סּוָחָא"אָלְו לֹומֲחַאדאל "הָוהְידםַאְנ וָּדְחִ

3>IMS GSN) |13, 1 69 אוב: |  Cp16 6 ְךָרֶּ | :7 *6ּובּׁשי | *ל >6 |  
 456 | ל 6 ךלו | 5 >6* 7 64 roropév | (SBShXAO = A) || ל >8
 sed 7156 6 ny cfv 6 | °>6 | 4 mlt MSS אלו prb 56 1 | ף/זס ** 6
 tw roAAv דטטדמע prb dl et ;(OBpw) םעה et ערה trsp) :) | זס °° <6|
 6 1c $ ּויָהִי vel 6 684 ּויָהִיְו (ניָהְ) | זז ** 8% (לכ >6 ;)a 61 || ל-ל >6 |
 © 6 םֶשַה םעל, prb 61 ו םעל | 12 **16 6ג הָּזַה םעֶהלֶא | לל >6 || < קול
 1 6 6 גרמאי םָא הָיָהְו | 13 *>6 | * 1 תא | 5 1 קט םיִרָשָהתֶאְ | 6
 cf 1725 | * 6 + תֶאְו הָדּוהְי; ft sic 1 | ז4 * 6? םיִתַצָפַהְו | ** 6 םהיתבאו

 םהינבו | = 6 פק post לומחא.



1 5 JEREMIA 3 

 תא יב יָּתְנַחְבּו "יִנַאְת יֵנָתְעַרְי הָוהְי הָּתַאְו
 ס  זיהָנִרַה םֹיְל םָׁשּדְקַהְו הָחְבמְל ןאָצְּכ םֶקּתַה

 תַעְרַמ ׁשֶביֵי יהָרְׂשַהלָּכ בשעו" ץֶרָאָה לֵבֲאָּת יֵתָמ"רַעצ
 :'ּנָתיִרָחַאתֶא יהָאְרָי אל ּורָמָא יִּכ ףועו 'תּומָהְב הָתְּפָח ּהָבְיִבְשי

 יםיִחּוּפַה-תֶא הָרְחְתִת יּדיִאְו ואלי הָתְצבו םיִלְנַרתֶא 5
 :ןּדְרִיַה ןֹוֲאְנַּב הָשעּת ךיִאְו "חטוב הָּתִא םלש ץֶרָאְבּו

 ךיִרְחֶא ארק הָּמֵה"םּנ ְּךְב ּודְֶּב הָּמַהְדּג יִבָמדתיִבּו ְךיָחַא-םנ יִכ
 פ :תובוט ךילא ּוְרְּבדייִּכ םָּב ןמַאּתלַא אל

 יִתְלַחְגְתֶא יִתָשטְנ יבא תבע
 :ָהיִבְיא ףַכְּב רׁשְפַנ תּודְדְידתֶא יִּתְתָנ
 רעָיַב היְרַאְּכ יִתְלֲחַ ל"הָתְיָה

 :ָהיִתאָנְׂש בלע ּהֶלוקב יל הָנָתָנ
 הילע ביִכְס ימיעה = יל ֹיֹתָלֲחנ עּבָצ ימיה

 :הָלכֲאָל יָת הָרְשַה תֶיַח"לְּכ ָפְסַא ּוכָל
 יִתְָלָח"תֶא ּוסְסְּב יַמְרכ ּוָתֲחַׁש םיִּבַר םיערופ

 :הָמְמְש רֵּבְדַמְל יִתָּדְמֲח תֶקְלֲחתֶא ּוָנְתָנ
 הָמָמׁש יִלָע -הֶלְבֶ *הָמְמשְל ּהָמְשיוי

 :לבל-לע םש שיא ןיא כ ץרָאָה"לּב הָמָשִ
 םיררש ּואְּב רָּבְדַמְּב םִיָפְׁש-לּכ-לֲע=

 םולָש ןיִא ץֵרָאָה הצקידעו ץֶרָא"הַצְקִמ הלא "היל בֶרָח יִּכ
 ושבו ּולעוי אֶל ּולַחְג 'ּורָצק םיִצְקְו םיִטח ערד :רֶׂשְּב- לכל
 -לַע הוהְי רַמָאְו הב + ם-  :יהֶוהְי"ִא ןורְמִמי יםָכיִתֲאּבַּתִמ

 -תֶא יפעת יִתְלֲחְנַהירׁש 'הָלַחַּב םיִעְנְנַה םיִעָרָה נשר
 םָבֹוּתִמ ׁשֹוְתֶא הָדּוהְי תיּביתֶאְו םֶתָמְדַא למ םָׁשְתְנ יֵנְנַה לֶאָרְׂשִ

 3 3 קו 61 6 6 A 6 'חּב % © 6 ה A םֶתְנְרַה .le רש
 b 1c 31155 884 הָמָחְב | < 66 +6 066 || \ 1 וניִתְוחרא | 5 * >6 | ל 6 ּיַא|
 < 1 6 6 'םוס | 5% 1 קזפ 6 6% חַטְבְת אל (6%ג 'ת מוש | 6 6 (חוטטטמא-
 nov | 7 = 68 'ג תַדְדָי ₪ 8; 1 יִתְדיִחִי | 8 1 הלוק | ף * 6% תַרָעְמַה (6* סח
 \מסדשצ) || * 64 | crAaiov || © לע <6 | d 6k יִתתְ (x. eAeerwoav) ; ₪11 יֶתַא |

 ro 1 6 ca 20155 653% (mg) יִתָלַחַנ | 11 °° ו הָמָשָה (6160ף): 1 6 0
37MSS ‘A Nb] | 1ל ָהֶמָש | * 5 ובל | 3 * 6 ּועַרַז | * 65 ּורצק | *  

evavri kupiov ||6 2% ה (הָּפְרֶח) kםֶהיִת-- 6% בכ אמ |  

 0. וה



 2 הימרי 1-2

 יהָתָּמוִמַה 'הָתושע יּתיִבְּב יֵדיִדיִל הָמי5
 :ייזְלעְּת 'זִא ייִכָתָעָר 'יּכ *ךילָעִמ 'רְבַעְי ישְדְקררַשְבּ* "םיִבְרָה

 מש הָוהְי אָרָק ראהירפ הפי ןְנער תִיזיפ

 הלני יהלומָה לוקי
 יָת 'ּעְרְו יָהיֶלֲע שַא תִיִצַה
 -תיִּב תַעְר לַלְגּב הָעְר ְּךֵע רד ךֶתּוא עטונה תֹואָבְצ הָוהיַו ל
 פ = יַעָּבַל רָטקְ יִנְסַעְכַהְל ל ּוָשָע רֶׁשֲא הָדּוהְי תיֵבּו לֵאָרְׂשִ

 :םֶהיֵלְלֲעִמ ייִנְתיִאְרַה 'זָא 'הָעָדֲאְו 'יִנָעיִדוְה יהוה 5
 דייּכ יְּתְעַדְ"אלְ תֹוָבֲמְל לוי ףלֲא שָבָכְכ ינֲאְופ

 יומָחַלְּב ץע 'הָתיַהְׁשַנ 'תובָשָחְמ ֵּבְׁשָח וילֲע
 :דוע רֶכָנאָל ומָשּו םייח ץֶרֶאִמ ּוגָתְרכִנְ

 בֶלָו תֹוְָּכ ןחּב קֶרֶצ טפׂש 'תֹואָבְצ *הָוהְיְוי
 פ  :יבירתֶא יִתלִנ ךילא יִּכ םֶהֵמ ְךְתָמְקנ האְרָא

 רָמאל יָרְׁשְפַניתֶא םישקְבְמַה תֹותָנע יׁשְנַא-לַע הָוהְו רַמָאהּכ ליי
 הָוהְי מא הַּכ כלי פ  ּנְדְיְּב תּוָמַת 'אָלְו הָוהְי םֶׁשְּב אַבָּנִת אֵל
 םֶהיִתְנְבּ םָהיִנְּב בֶרָּחַב ּותּוִמָ יםיִרּוחּבַה םהילע דקפ יִנְנָה יתֹואָבְצ
 ייׁשְנַא-לָא הָעְר איָנָאְיְּ םֶהָל הָיִהְת אָל תילָאשּוצ :בַעְרּב ּותָמָי

 פ  :םָתָדקְפ תַנֶש תֹוִתָנע
 ּףתוא רבא םיִטָּתְׁשִמ ְּךַא לא ביִרֶא יִּכ הוהְי הָּתַא קיצי 12

 :דָגְב יֵדְנּב"לִּב ּולָׁש .הָחַלְ םיִעָשְר ה עודמ
 ירפ ושע"םנ וכ ושרש-םנ םֶּתְעְַ

 :םֶהיתֹלִּמ קחְרְו םֶהיּפְּב הת בור
 15 crrp; (A = 41); == 1 prb 6 6 יִתְדִיְדִי המ vel 6 3ג 'די המל | < 25

uh ebxai vel cהתשע, 1 6 %49*63) הָתָשְע | << 65 הָמְוִמ | 91 6 6 םיִרָדְנַה =  

cf |ךיתער  = crrp;?רבעי | <  add | 11 6 Vrs4 םיִבָלֲחַה = 2/6 | == ₪  
 hdl 6 Gf | ‘1c 7MSS 66 nV, frt trsp loco ףילעמ | * 1 קזמ 6 6 םִא
 תאֹוְּב | 11 6 6 יִזּועָּת !ve ִזיֵעָּת ( 6 יִנעֶת 5 וועָת) | 16 * 41 קוט 6 6 |
 bb 6 6% gwviv repirouflc ($ decreti) atric; 1 A | = 6 ךילע הָרָּצַה הָלֹדְג

 Var [sec) 41[ 69ף00מ חסק 6m טסט 3 'לע 'א ּואיִצּוה) | 4 9 ורעב 5
 2 | * 63 ָהיְתוילד | 17 >6 | 18 * 623 הוהי )+ הָּתַאְו | * 665 יִנעידוה |
 3 הערַאו | 4 8 ןֵכָא | = 66 יִתיִאָר | זֶה = 69 יִנָא || לכ 2% ו <? | 62

+ = = 

 22 = 6 | ל 1 6 66 םֶהיִרּוחַּב | < 6 םהינבו 3ִּב ףאְו | 231 11155 6
 "לע || ל 6 יבש sed 6/ 21 | Cp 12, 2 6% ודלוה דלי



II,1—14 JEREMIA 661 = 

 ּוארק אָל ָךְמשְּב רֶׁשֲא יתוחפָשִמ לַעְו ףּועְדידאָל רשא
 פ  :ּומָשַה ּוהָוָנתֶאְו ּוהָלִַיו והלכַאו בקעידתא ולאד |
 "ועָמָשל :רמאל הָוהְי תֶאַמ והיִמְרו-לֲא הָיָה רֶׁשֲא רָבָּדַהְי 1

 יבָשְְדיַעְו הָּהְי שיִא"לֶא יְֹתְּכְדְו תאזַה תיִרְבַה יָרְבְדתֶא
 ׁשיִאָה רּוָרָא לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא ּהָוהְי רמָא-הַּכ םֶהיֵלֲא תְרַמָאְוי :םַלְׁשּורְ
 םֶכיִתוְבַאדתֶא יִתיּוצ רֶׁשֲא :תאָּוַה תיִרְּבַה יִרְבְּדתֶא עַמְׁשִ אל רָשַא
 יְלוקְב ּועְמש רמאל לרבה רּוּכִמ םִיַרְצִמדץֶרֲאַמ םתֹא"יִאיִצֹוָה םויְּב
 יִכְנָאְו םעָל יל םֶתינֲהְו סֶכְתֶא הנצֲארְׁשַא יֵלָבְּכ יָתֹוא םָתיֵשֹעַו
 יִתְעַבְׁשנירְׁשַא הָעּובְשַהתֶא םיִקָה ןעמל :םיהלאל םֶכְל הָיְהֶא

 רַמאָנ ןעאָו הָנַה םּכ שברו בַלָח תֶֶז ץֶרֶא םֶהָל תַתָל כיתוב
 הָלָאָה םיִרָבְּדהְדלָּכ-תֶא אָרְק ילא הָוהְי רָמאָיַ ס :הָנהְיְזִמְא
 תאֹּזַה תיִרְּבַה יִרְבְּדּתֶא ּועָמש רֹמאַל םֵלׁשוְר תוָצָחְבּו הָדּוהְי יִרְעְּב
 םָתֹוא יִֹולֲעַה םויּב םֶכיִתוְבַאּב יִתֹדְעַה רֵעָה יז :םָתא םָתיִׂשֹעַו
 :יִלוקְב ּועָמָש רמאל דַעָהְו םָּבָשַה הֶּזַה םַה-ְדע םיִרְצִמ ץֶרָאמ
 עֶרָה םֶּב תוריִרשְּ שיא ולו םָנְזָאדתֶא ּוטֲהאָלְו ּועָמש אלו

 אֶל יתֹוָשעַליִתיְצירׁשֲא תאנה תיִרּבַה יְִכּויָכְ"תֶא םֶהילֲע איבֲאְ
 ָבְׁשְיְבּו הָדּוהְי שיִמְּב רָשָקְאָצְמְנ יֵלֲא הָוהְי רָמאָיַופ פ :ְׂשֲע
 עומשל ּונַאְמ רשא םיִנשאְרֶה םָתֹובֲא תנוע-ילע ּובָש :םָלׁשּורי
 -תיב ּורָפַה םֶדְבְעל םיִרָחַא םיָהֹלֲא ירֲחָא ּוכְלָה 'הָמָהְו יִרָבְּדתֶא
 ןבליי ס :םָתֹובֲאתֶא יִּתַרְּכ רֶׁשֲא יֵתיִרְּב-תֶא הָדּוהְי תיבּו לַאְרׂשִ
 תאצָל ּולְכוידאל רֶׁשֲא הָעְר "םָהילא איִבַמ יֵּנְנַה הָוהְי רַמָא הָּכ
 ֵבְׁשוְ הָדּוהְי יָרֲע גלה :םָהיֵלֲא עַמְׁשֲא 'אָלְו ילֲא ּוקעַזו הָּנַמִמ
 -אל עָשוהְו םָהְ קו םֵה רֶׁשֲא .םיִהְלָאָהְלֶא רקע ם םֶלשּורי

 רטקל יתֲֹחּבְזִמ תשבי תוחּבְזִמ םתמש "םלָשּורְי תוצח + רַפְסמּו
 םדעב אָשַּתלַאְ הָּנַה םַעָה"רַעְּב לתת לֶא הָּתַאְווצ פ :לעבל
 ס  :םָתָעָר דַעְּב ילֶא םִאְרְק תַעְּב עמש יִנְגיִאיּכ הָלפְתּו הנר

 25 = 5 79,6. 7 | * frtlc ca 201155 Ps 79,6 66%%553* (marg) 8 תוכְלְמִמ |
aut6 8 םֶּתְרַּבְדְו  autל 1  | VDW66 75707 | כ זמ, 2 516 8  dl 6 3MSS5  

 6 68 ָּתְרַּבִדְו | < 1 6 16155 דלֶאְו | 3 5+ תואבצ | 4 * >69, כזפ 61; 3 םּתַא|
 b 630 לכ, seas = 4 | 5 6 "יתַעּובש | 6 לכ >91155 6 | 7/8 = >6 |
 7 * ml: MSS דעו | זס *] דלֶא 6 36 | * 6 הָּמַה הָּנַהְו | זז * 1 םהילע 6
 הָּוַה םַעָה-ְלע | * סזלַאו | 1256 | 13 612/28; =" >6 | 1416 341155 n Vrsעּב.



 660 הימרי 1-5

 ּודבאָי ּודבע אָל אקרא אּיִמָשיִּד אּיהְלֶא םוהָל ןּורְמאָּת הָנֵדְכיי
 ב :הָלֲא איִמש תחת אעראמ

 :םִיִמְש הָטָנ ותְנּוְבְתַבּו ּוָתְמָכָחְּב לַבּת ןיִכַמ וחכְּ ץֶרָא תָׂשעיו=
 'ץֶרָא הָצְקִמ םיִאׂשְנ הָלַעְיו םִיַמָׁשַּב םִיַמ 'ןומַה ותת לקְליו

 :ויִתְרְצִאַמ יֵחּור אָצויו הָשָע רֵמָמִל םיִקָרְּב

 ילָסָפְמ ףֶוצדלְּכ שיבה  תעמ דא" רעבי
 םיִעָתְעַּת הָשָעַמ הָּמַה לָבָהי5 :םָּב חּוְְ"יאלְו 'וָּכְסַנ רֶקֶש יִּ

 ' :ּודבאי םֶתּרְקְּפ תעְב
 יאוה לָּכַה רצוידיכ  בקעי קֶכָח הָלַאְכְ"אְלי<

 פ מש יתאְבְצ הָוהְי ֹותְלֲחנ 'טְבְש לאְרְשו
 רֶמֲא הכדיּכי5 ם  יירזְצָמַּב 'יתָבְׁשי  'ּדְתְעְנּכ 'ץֶרֶאְמ ייִפְסַאז
 יָהָל יִתָרְצֲהו תאָזִה יםעָּפּב ץֶרָאָה יִבָשוְידתַא עלוק יִגְנַה הָוהְ
 ס :ואַצָמִי ןעמְל

 יִּתְרַמָא ינַאו יֵתָּכַמ הָלְחַנ יּיִרְבְׁש-לַע "יל יוָאופ
 דָבְׁש יהא :נַאְׂשֲאְו 'יֵלֲח הז ךא
 יֵםָניִאְו "יִנָאָצַי יִנֶּב קָתִנ יֵרְתיִמ"לכְו
 :יִתועיִרְי יםיִקַמּו יִלָהֶא ידוע הָמֹנויִא

 ּׁשָרָד אָל הָוהְידתֶאְו םיִעֹרָה ּורעֶבנ יִּביי
 :הָצֹופְנ םֵתיִעְרַמ"לְכ ּוליִּכָשַה אֶל ןָכ לע

 פע ץֶרא .לֶהָנ שערו האב הגה .הֶעּומׁש לוקי
 :םיָנּת ןְׁשִמ הַמָמׁש הָדּוהְי יַרָעזתֶא םׂשָל

 :ודעצ"תֶא ןיֶכָהְו ךלה* יׁשיֶאְל-יאל וכד םָרָאָל אל יִּכ הוהְי יִתעְרי
 :לַנָטַעְמַתְרּפ 'ְּפַאְּבִיַלֶא טָּפְשִמְב ְּךָא הָוהְי ייֵנְרפִי
 םווגַהלע ְתָמֲח ךֶפש5

  |? 1 prbלוק ותתל  | 13 **<66,1 ft--הוהי 65 * 12 || 19--51,15 = 16--12
 | מָה | < 0 'ִאָה | 51 6 36 655 39 תחור, 65 066 | 14 * 9(6) וויִלְסְּפִמ

 | ָךַסָנ 5*6 ּוכְסנ; קמ 1 ויִכְסְנ | < 6 אל | 15 63 ישַעַמ | 16 * 3 + םקְלָח 6% *
  | 0>ל >6 | < >6 | 1ְד * 6 ףסֶא | ל ץּוחַמ (6₪96) | * 8 ָךֶתֶמְלִּכ

 . תֶבָשּוי; א יִּתְבָשּוי | < 6 < גאס (רֶחְבְמְב) | 18 * 41 6 66 | * 6 הָרָצַּב
5 <6 | % crrp? 6 ְךֶתָּכַמ אֵצַּמַּת, ג ּומָשַאִי 6 6 | צָפ *>66 | ל ּךְרבש | 
 % *  65 . . 6 | 20ייִלָח | * 6% ג יִנָאְצִמִיַ>  | 1c 29569ְּךֵתָּכַמ 64 5

 םוקמ דוע ןיַא | 5 6 םוקמ | 21 1? 'מ"לכ  prb dl (m cs) | ₪65 6ינאצו; 1 4 || ל
 | [? | 23 *1 6 211155 6930 Nוצפו תיִעְרַמ"לְכ הָליִּבְשַה | 22 6 ןועמו 6
 אט לאו | < 6% ףאְּב * |  | 24 * 66 plur sufשיא | =| ןיִכָהְו ּךלָה 66 5
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 לָלַהְתִמַה ללַהְתִי תאבד יִּכי :ורְְׁעְב ריׁשָע לכַהְתי-לַא
 דָסָת הֶׂשֹע הָוהְי יִנַא יִּכ יִתֹוא עֶדְיְו לֵּכְׁשַה
 ס :הָוהְיָאְנ יתְצּפָח הָלֲאָביֵּכ ץֶרָאְּב הָקָדצּו יֹטֵּפְׁשִמ

 םִיַרצִמ-לע: :יהָלְרעְב למ" -לָּבלַעַ יִתְדְקֶפּו הָוהְי-םָאְנםיִאְּב םיִמְי הגה
 האפ יצּוצְקלָּ עו יבָאומלַעְו ו ןומע י נבלע םולָא"לעְ יהדוהו"לעו
 פ :'בל"ילרע* לֵאְרְׂשִ תיֵּב"לָכְו :םילרע םּּגַה"ִלָכ יִּכ רָבְדַמַּב םיִבָשיַה
 רֶמָאו הָב :לֶארשי תיִּבָכיִלָע "הָנהְי רד רֶׁשֲא ירָבְּנַהתֶא ּועָמשי 10

 הוה ּתֲחָּתלַא םיִמָשה תֹוִתאָמּו ימת לא םִיגַה דרב
 :*הָמַהַמ םֹוּגַה ּוּתֲחִייְּכ
 ותָרּכ רַעְּיִמ ץַע'יִּכ אּוִה לָבָה םיִּמַעָה יקח"

 יוהּפיי בָהָזְבּו ףסֶכָּב ד:ידצעמּב שָרָחַד הָשִעַמ

 :יקיִפָי אולְו 'םּוקָּזִחְי תוֶבָקַמְבּו תּוְרְמְסַמְּב
 ּודָעְצְו אָל יִּכ 'אּוָשְנְו אוָשָנ ורבי אָלְו הָּמַה הָשְקִמ רֶמתְּכ5

 ס  :יםֶתוא ןיא ביִטיַהדםְנְו ּועַרָי אָלְדיִּכ םֶהָמ ּוָאְריִתִלא

 :הָרּובְנִּב ּךְמש לוָדְנְו הָּתַא לורָג הָוהְי כ ןיִאְמְ"
 -לָכְבּו םיוגַה ימְכְחלְכב יכ הָתָאְי ָךָל כ םייגה ּךֶלמְךָאָרי אֵל ימז
 :ומָּכ ןיִאַמ םָתּוכְלַמ

 :אּוָה ץע םיִלָבַה רסּומ ּולְסְכִיְו ּוָרעְבִי תָחֵאְבּוצ
 יזֿפּואַמ בָהָזְו אָבּוי ׁשיִׁשְרּתִמ 'עָקְרִמ "סב

 יםשובל מרו תלת יףרֹוצ יריו שָרְח הש
 :'םלָּכ םיָמְכֲח הָשְעִמ'
 סלע מו םייַח םיָהלֲא-אוָה תֶמָא םיהלֶא הוה

 ס ּווְמָעַז םֶיַוג ּולְכְידאָלְו ץֶרָאָה שַעְרִת וּפְצַקִמ
 23 516 09* 693 Whi || *16 66 יִצְפָח | 24 4 םילרע 6 םֶתְלְרִע ילּומ |
 25 * 6 looupaiav‘ || 6 באומ יִנָּב | < 63% רֶׂשְב ילרע SAE םָנָׂשְבְּב םיִלָרע |

GPx | 2 + 600ק 10, ז *6 הוהי רַבְּד | ל C4-4 6 םָּבְל ילרע 33 םָּבְלְּב םילרע ||  
DR; 641 | = 6 0076 10% rpocis-דב, 6% ; 3 דיתא | ל 6%  ‘lftיֵבְרדְּכ;  

 חסו6 סטדשא || 3 * crrp? ft ] תַּתְח | ל <6 | < prb 1c 608 תּורָּכ | *<6£
 add ? | < 66 pצּומּו | 4 * 6 הָפיִמל; ₪ 16 8 ֹוהּפַצי ve 3 הָּפַצְמ | *16 =

sed cfg |ּוהָחיֵַי | 3 וקיפי | א 6  ins cf 68 8Agougiv atrd)ּוהקְנַחי  

 ל nonn MSS ּואָשָנִי | <  םֶּתָא | צ 6-8 >6 | ל 3 םיִמלועֲהלְ cf 10 8 'גה"לפ |
 8 0 xapbiar (kapbia $%) | v g in 6 ante 5 || * 6 praem אל אוה המ ףסָּכ

ct12 ריפואמ  © || (Var pr v sao) | » 68 rpécBAnrov (frt pro éripA)1כלַהי  
 638% (mars) | 4-4 6 'ח השעמ 'צ ידיו (6לא* דיו) sed cf | + 62 םֶושָּבְלִי |
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 ּוכָלָה ודָדָנ .הָמֲהְּבירַעְו םיִמָשַה ףוָעַמ
 םֶנַּת ףוָעְמ םיִלִנָל סֶלָשּויתֶא יִּתַתָנְוי

 :בשוי "יִלְּבִמ הָמְמְש ןַּתֶא הָדּוהְי יִרָעדתֶאְ
 ּהָדְִיו ויֶלא הָזהְיְדיִּפ רָּבִּד רֶׁשֲאו תאֹו-תֶא ןְבָיְו םֶכָחָה ׁשיִאָהדיִמיי

 ס :רבע לב רָבְדְמכ הָתְּצַנ ץֶרֶאָה הָדְבָא הָמ"לַע
 -אלו יםָהיִנפְל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יֵתָרֹוְּת"תֶא טבוע" יהְוהְי רָמאיַוי>
 יִרֲחֶאְו יב תּוְרְרָש יִרָחֶא וכלויג :ּהְב ּוכְלֲה-אָלְו ילוקְב ועמש
 יתואְבַצ הָוהְי רֿמָא-הכ ןכל+ ס :םֶתּובַא םּוְְמל רַשַא םיִלְָּבַה
 דיִמ םיִתיִקְׁשַהְו הנעל יהָצַה םָעָה"תֶאֹ םָליִכֲאמ יְִנַה לַאָרְׂשִ יהא
 יִּתְחַּלְׁשְו םֶתובַאְו הָּמָה ּועְדָי אל רׁשֲא םִיּוגַּב םיִתוציִפַהְוי :שאר
 ּפ :'םתוא יִתולּב רע בֶרתַהזתֶא םֶהיֵרֲחֲא

 הָניֲאֹובְתּו תֹוָנְּוקְמִל ּואְרְ"ו גְנּבְתְה יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכיפ
 יֵהָג 'ּוניִלָע הָנָׂשִתְ הָנְרַהמְתּול :יהָנאֹוְבְתו וחְלָש תֹוִמְכֲחַה"לֶאְו
 :םִיָמולְנַי ּוניִּפַעַפַעְו הָעָמּד ניַניִע הָנְדַרַתְו
 ּונְָרְׁש ךיא ןויִצְמ עַמׁשִנ יֶהְנ לוק יב

 ס  :ּוניָתֹונְכְׁשִמ ּּכיִלָשַה לכ ץֶרָא ּונְבָדָעְיִּ לאָמ ּונָשְּ

 ויָּפדרַבּ יםָבְנְזָא חקת הדייר םיִשָנ הָנעַמׁשִיכי
 :הָניִק ּהָתּועְר הָשאְו יִהָּב םֶכיֵתְנִב הָנְדַמְַו

 ףניתונמְראְּב אָּב ּוניִנולחְּב תֶוָמ הֶלָעְהיִּבְִ
 :תֹוְבְרַמ יםיִרּוחַּב ץּוחמ לָלֹוע תיִבְכַהְל

 להְוהְידםֶאְנ הָכ רָב
 יהָרָשַה ינפדלע ןַמְרְכ םנֶאָה תֶלְב יהל

 הָיהְי רֶמָאֹוהְּכיי 5 ::ףּפַאָמ ןיאְו רֵצֹוקַה יִרֲחֲאַמ יריִמָעְכּו
 תְרְבְַּב רָּּבּגַה לְלַהְתִײלַאְו ותָמְכְחְּב םֶכָח לָכַהְתִלַא

 זס * % ןֹועְמּו | 245 ןיִאַמ | נז 63 'גי 6% םֶכָל דגי 658552 ּונָל י|
 12 * 6+יֵלֲא | ל 3 םֶתֹובֲאֵלְו םֶהָל | = >6; קזפ 1 | 13 255 63+ עַרַה |
 14 °<6 (sed cf St) | ל"ל <6, dl | 15 * nonn MSS םּועְרִי | = 1 ₪ 6 6 םֶתיּלַּ

dl et cf 17° | 17 °>6, sed(6 + ּהָּב) | 16 * >6 || *ל 41 6 63 || < 6 הָנְרַבִדְתּו,  
? 6 ins hoc vb pr'aות 16 | * ו < ml: MSS (8 3), 66 םכילע | = 69 םכיניע | 
 ו 1 5 64 ּונְכְלשַה  63 solיכְו  18° 2mss 69 '¥3 | » mlt MSSםכיפעפעו ו 6% 4

Ble 1 

 שגה == = 4

 פל 6 ן 5 6 הָתְיָהְו | % תסממ MSS KT הָמְדַאָה 6 םכתמדא הרש ] < 6 רימעב |
 22 mlt MSS Vrs (excl 8?( bא{.



JEREMIA 6578,20-ף9  

 :רָכָנ ייֵלְבַהְּב םֶהיֵלְסְּפִּב יִנּוְסַעְכַה עּוּדמ
 :ּונָעָשונ אול ּנְחנֲאַו ץיק הָלָּכ ריִצָק רבעי

 :ייִנְתָקוֲחָה הָמש יתד יּתְבְשִה יִמעְתַּב רֶבָׁש-לֲע>י
 םֵׁש ןיא אָפֹרזםִא  דָעְלִנְּב ןיֵא יֵרָצַה=>

 :ימע-תּב תָכְרַא הָתְלָע אָל עּומ כ
 הָעִמִד רּוקְמ יָגיִעְו םימ לשאר ןתרָמי

 :ימע-תב יִלְלַח 'תֶא | הָללָו םָמּוי 'הָּכְבָאְו
 יםיִחְרֶא ןולְמ* רָּבְדמב יִנָנְתוִמי 9

 םָּתִאַמ הָכְלֲאְו מַע-תֶא הָבֶזְֲאָ

 רכש תק ְנשְליתֶא כי
 ץֶרָאְב 'ּוְרְבְּנ יהָנּומֲאָל אָלְו
 :"הָוהְידםַאְנ  ּועָדְיאָל יֵתֹואְו אָ הָער"לֲא הֵעְרַמ יִּ
 ּותֲטְבַּת- לַא :חא"לכי-לַעְ ּורַמְׁשַה ּוהָעְרַמ ׁשיִאפ
 ְלֲהי ליִכְר עֶר"ִלְכְ בְקְעַי בוקע הָא-לכ יב
 ורבי אל תַמָאְו יּולֲתָהִי ּוהַעַרְּב שיאו

 הָמְרַמְּב הָמְרַמ יִדותְּב ךְּתְבְׁש ואל הָועַה" רָקְׁש"רָּבַּ םנושל יודל

 יתֹואָבְצ הָוהְי מא הָּכ כל ם :'הָוהָיֶאָי יָתֹאתעד אמ
 :ייַמעתַּב ינְִמ הֵׂשֲעֲא 'ךיִאְיכ םיִּתְנַחְבּו םַפְרֹוצ יִגְנַה
 יויִפָּב רד הָמְרִמ םֶנֹוׁשְל יטָחוָש ץחז
 :וְּבְרָא םיִשָ וָּבְרקְבּו רַּבְַי ּוהָעְרְתֶא םָלש
 הָוהְי"םֲאְנ | םָּביֲקְפָאאָל הלאה

 פ  :ישפנ םָּתנְתִת אל הוָּכירְׁשִא יונְּב םִא
 הָניִק רָּבְַמ תוָאְגדלַעְו הג יִכב *אָשֶא םיִָההלַעּ

 הָנְקִמ לוק ועמש אָלְו רבע ׁשיִאלְּבִמ יֹותַצְנ יב

c 624 | 22 1 619 * 689 'הבו | 21 * >63; קזמ 41 | * 6+ הָדָלְייַּכ ליִח  
 14155 68 || 23 * 21155 Vrs יִניִע | ל 6+ הָזַה יִמעC( || < pc MSS לע ₪[ 88[
 סק 9, 1 * 66 יל ןִּתִי | => 66 ןֹורֲחַא ןולָמ | 2 * 6689 תַשְקַּכ | ל 1 6 6£5לֵע
 הנומא | < עפ הרב (ע = 4) | 55 >6 | 3 1c הל םֶכיֵחַא 6155 םהיחא |
 4 569 לתהי | ל הדל | 458 53 = 6? ךותַּב ךות בש ּואְלִנ ּועָה | 5 *>6||
 : ג >6; 3% = 4 | * ךיא >6; 4 הכ | 5 62+ תעֶר 6 תַעָר | %1 יִּמעדתֶא ו

ftlc 6#ל  || (6MSS wn)78 36 טּוחַש MSSינפמ | 7 * < 669 טַחוש 0  
 םֵהיֵפ יִרְבְד | < ₪ 16 66 הָביֵא (0ק0) | g * 1c 3 לאש | ל 41 6 66|

 5 1? cf) 6 6גוחסצ) וצָנ | 5 >66 || * 1 6 GR אל.



 656 הימרי 9-9

 :'םיִרְפְס רקָש יטע הָׂשְעי רֶקָשל 'הגה ןכָש'
 ּודָכְליַו ּוּתַח םיִמָכְח ושיָבהפ

 ס  יםֶהָל הָמ"'תַמְכְחְו .ּוסָאְמ הָוהי"רַבְב 'הָּגַה
 םיִשְרוְיְל םֶהיִתוְרָש  םירחאל םָהיֵׁשְנ"תֶא ןּתֶא ןֶכָלי

 עצב עֶצּב יהָלְּב .לודָּנ-דעו ןטָקמ יֵּ
 :רָקָׁש הָשָע יהָלְּכ ןַהּכ"דַעְו 'איִבָנִמ
 וםוֶלַש רָמאַל הָלְקְנלַע 'יֵמַעתַּבי רֶבַשתֶא פרייז

 ּושָע הָבַעות יִכ ושבהי* :םֹלָׁש ןיִאְו םוֶלֶש
 ּועָרָי אָל םֶלָּבַהְו ּושובָידאָל שוָּבדּנ

 פ - הֶנהְי רֶָא ּולְשְכִי תְְקִּפ תַעְּב םיִפְגב לפי כל
 ב םיֵבָנע ןיִא  הָוהְייָאְנ יםָפיִסַא ףסָאיי

 :'םּוְרְבַעְי םֶהָל ןּתַאְו לבָג הָלָעָהְו הָנאְּתַּב םנֲאְּת ןִאְו
 ּופְסֶאַה .םיִּבָשְו ּונָחְנַא הָמדלַעיצ

 'םָׁשִיהָמְּנְו רֶצְבִּמַה יִרָעְלֶא אוָבְנו

 ויָסּוס תַרָחְנ 'עַמְשִנ ןָדִמי
 ץֵרָאָה"לְּכ הָׁשֲעַר .ויִריִּבַא תָלְָצִמ למ
 :הָב יִבָשְיְו ריע ּהָאולְמּו ץֶרֶא 'ּולְכאיַו ואוביו'

 םיִנֹעְפִצ םיִשָחְנ ֶפְּב חְלָשְמ יִנְנַה יב
 :יהָוהְיֶאְנ  םֶכָתֶא ּוכָשנְו ׁשֵחָל םֵהָליִא רֶׁשֲא

 :יןד יבל יִלָע ןְנָי 'רלע ייָתיִגיְלְבַמי
 לםיקחרמ ץֶרָאַמ יִמעְדתַּב "תעְוש לוק-הָּגַהיפ

 יהב ןיִא יּהָּכְלַמיסַא ןויִצְּב ןיא הָוהְיַה
 8 *-ל >66, הנה >8 | == 68 תבע? (סxסועס¢) הָשַעַנ | 4 6 פסל | ף * 65 ותחו |
 * 653 יִּכ | *6 תמכח || 1659 םֶהָּב | צס 49(יכ)--12 >6, 61 6,13--15 | 1050
 ולָּכ | ל 16155 32 'ִמּו 613 | זז *1 6 6MSS ואפריו 6,14 || ל-ל 1 ימע 6,14|
 12 1'ה םג 615 0 | 13 ** 6 םֶתאּובְת ּופְסֶאְו cf 23; 1 ? הָפְסא (ףּוסָא)
 םֶתאָּובְת !ve זז םֶפיִסַא ףַסֶא | 5* >65% add et crrp ? 231155 םודבעי 5
 םודבעו || 14 * 6% <. 0ח0קקוסש6צ )Nhרנו?( || ל >6 || < >6 615% | 4 66 5
 ונמרה? | < 6 ול | 15 * 6%3 תַעְלּו, 1 4 | 16 1120155 264 אפרמ || < 6 הֶלָהְב

ca16 * 66--לוק || °° 66 לכאיו אובו | 17 == >6 || 18 * זק,  | orovt 
 20M55 63% 0 יתיג ילבמ; 5416 6% (8עaז0) הָחָנ יִלְּבִמ ; 6 0 = הָאְג יִלְּבִמל|

 ל ft 1 6 AE DY | 19° 6° | *16 6 קַחְרַמ cf 416 | >16 bn | 6םש.



7.31—88 JEREMIA 655 

 םֶהיֵגְּב"תֶאףָרְשִל םֹנַהְ"ְב אגְּב רֶׁשֲא 'תֶפַּה יתֹומְּב ּונָבּויי :ֹוָאַמַטְל
 ןכְל> ס בלע הָתְלָע אָלְ יֵתיִּוְצ אל רֵׁשֲא ׁשֵאְּב םֶהיִתְנְּב-תֶאְו
 םֹנִה"ְוְב איִגְו ּתָפּתַה ידוע ירָמָאְידאל הָוהְיְדֶאְנ םיִאְּב םיִמָי הֵּנַה

 תַלְבִנ הָיָה :םֹוקְמ ןיאמ תֶּפְתְב ֵּרְְקַו 'הנרהה אָיגְדא כ
 :ריִרֲחְמ ןיֵאְו ץֶרָאְה תֶמֵהָבְלּו םִיַמָׁשַה ףֹועְל לָכֲאמְל הָּדַה םעָה
 הָחְמָש לוָקְו ןֹוׂשָׂש לוק םלֶָשּורִי תּוצָחַמּו הָדוהְי יירעַמ ויתַּבְׁשַהוצ
 איָהַה תעְּבי 8 :ץֶרָאָה' הָיְהִּת הָּבְרֲחְל יִּכ הלכי לוק ןַתִח לוק

 -תֶאְ וירָׂשתָֹמְצע"תֶאְו ָּהְיכְלמ תֹומָצַעיתֶא ואיי הוא
 םָגְׁשּוריײיִבְׁשֹו תֹוָמָצִע תֶאְו םיִיִבְּנַה תֹוָמְצַעותֶאְו םיִגֲהְכַה תומַצע
 רֶׁשֲא םימָשַה אָּבָצ ו לֶכְלּו יֵחֹלְלְו שָמָשְל םּוחְטְשּוי :םָהיֵרְבּקִמ
 רֶׁשאַו םּושרּ רֶׁשֲאו םָתיֵרֲחָא כלה רׁשֲאו םּודָנֲע רֶׁשֲאו םּובָהא
 :ּיֵהְי הָמְדֲאָה ינּפלע מל ּורָבָקִ אָלְו ּופְסָאְי אל םהל וֲחַּתְׁשִה
 יהָעְרֶה הָחְָּׁשַמַהְןִמ םיִרָאָׁשַּנַה תיִרֲאְׁשַה למל םייחמ תו רַחְבְנְו
 הָוהְי םָאְני םָׁש םיִּתְחַַּה רֶׁשֲא .םיִרָאְׁשַנַה תֹוָמקְמַה-לְכְּב תאּוַה
 הוהְי רַמָא - יםֶהיִלא ָּתְרַמָאְו+ :יתואָבְ

 :בּוׁשי 'אָלְו יבּושידמָא | מוקי אָלְו לפה
 תַחַּצַנ הָבְׁשְמ .יםֶלָשּורי יֵהְּנַה םַעָה" יהָבְבֹוׁש עוד

 ושל רנַאמ "תיִמְרַּב ּקיֹוֲחָה
 ותָעָרִלע םֶחֵנ שיא ןיא ּורָּבְַי ןכדאול יָֹמְׁשִאְו יִתְבשקַה**

 יִתיִשָע הָמ רֹמאַל
 :הָמָחְלִמַּב ףטוש סּוסְּכ םֶתוֶצְרְמּב בש יהל

 יָהיִנעֹומ .הָעְדָ יםיַמָשב | הָדיִטֲח "נז
 הָנֲאּב תע"תֶא ּוְרְמָש | "רּוגָעְו יסוְסְו רֶתְו
 :הָוהְי טּפְׁשִמ תֶא ּועְרָי אל יֵמעְ
 ּנָּתַא הָנהְי תַרֹותְו ּונָחַנֲא םיָמְכֲחֹי ּורָמאְת הָביִא*

cf ad 2R 23,10 || ° 1 6 nonn MSS 68 Dns | 32° 6בז * 66 תַמָּב | ל  
Cp8,rdlcנרָמאי || ל 6 + תַמָּב | < 656 םיִנְרַהַה | 34 * 6 ריִעמ | 5 6 + -לכ | |  

 Q mlt MSS 1 | 2° 669 ריו, 6 + םיִבָכּכַהלְכְלּו | * 6 ןמדְלּו | 3 * 6ּורָחְב יִּכ
 ל >6 | < alc 68 | 56[ 4 >6 | 6 הל יִּכ | < 680 לפיה | + 680 םוקי|
 < 09*ובושי | 6230 אל | 5 *1 בָבּוש | 5-ל 6 הָּנַה יִמע | >6 | 4 6 םָתיֵמְרַתְּב |
 < 6A3ע 'מו | 6 == 6 ּועַמָשְו אָנ ּוביִשְקַה; ₪ עמשאו 384 | "ו: ס ול 6
 הָלָּכ | < 0 םֶתָצּורְמְּב 6 (רֶמִמ טָש 3 (םנוצרב) םֶתּוצְרַּב ? םטש) םֶבָש םֶלּכ |
 46 ותָלֲהְצָמְּב | 7 * >₪ | ל 1 6 21585 9 הדעומ | < 1 6 א (Dio 0 םיִסְו |

(add?) | 8 * 65+.4 +1 6 66 רונע  



 654 הימרי 30—7,16

 הֵּנְר םֶדְעַב אָׂשִּתלַאְי הֶּזַה םַעָה"רַעְּבולְלַּפְתתדלַא הָּתַאְויפ
 הָמ הָאֹר ךניִאַה 7 זְָתֹא עָמש יִנניֵאדיִּכ יִב"ענפִּת-לַאו יהָלְפְתּ

 םיצע םיִמָקלְמ םילבַה יי :םָכׁשְּי תווחבּו הָדּוהְ יְִעּב םיִשע הָמְ
 םינָנִכ תֹוׂשְעל קֶצְּב תושָל םיִׁשָנַהְו ׁשֵאָה"תֶא םיִרעֵבְמ לתּובֲאָהו
 :יִנֲיִעְכַה ןעַמָל םירחא םיָהלאָל םיִכָסְנ ּךּפַהְו םיִמָשה תָכָלְמל
 ס :םָהיֵגְּפ תֶׁשְּב ןעַמָל םִתא אֹוָלֲה הָיהְי-םִאְנ םיִסיִעְכַמ םֶה יָתֹאֲה
 םּוקְמַהְילֶא ּתָכָּתנ יִתְמֲחְו יִּפַא הֵּבַה הֹוהָי יָנֹדַאורָמא"הְּכ כלי
 הָמְדֲאָה "יִרֶפלעְו הֵרָׂשַה יץעלעְו הָמֵהְּבַה"לַעְו םָרֶאָה-לַע הו
 יָהלֲא תּואְבְצ הָוהְי רָמָא הֹכיי = 5 ּויָּבְכַת אָלְוי הָרעָבּו
 יִּתְרַּבְדאְל יִפ< ּ:רָשְב ּולְכַאְו םֶכיִחְבְזלִע ּופְס םֶביִתוְלע לֵאָרְׂשִ
 -לַע םִָרְצִמ ץֶרָאמ םָתֹוא 'ִאיִצְה םְָּב םיִתיּוְצ אלו םֶכיִתְוְבַאדתֶא
 רמאל םֶתוא יִתיֹוצ הָּזַה רֶבְּרַהזתֶא-סַא יּכ3 :חַבָזְו הלוע רָב
 םֶּתְכַלַהְו "םעל ילויִהְּת םָּתַאְו םיהלאל כָל יִתיָיְהְו ילוקב ועָמש

 -אָלְו ּעמש אלו :םָכְל בטיי ןעָמְל כְתֶא הוא רֶׁשֲא רכב
 רוָחָאְל 'ּיְְיַ עָרָה םָּל תּוְרִרְשַּכ 'תּוצְעְמְּב ּוכְלִיַו םֶנְזָא-תֶא ּוטה
 דע םִיַרְצִמ ץֶרָאמ 'םֶכיִתוְבַא ּוְצַי רֶׁשֲא םיַהְְוִמְל5 :םיִנָפְל אָלְ
 :ַחְָׁשְו םֵּכְׁשַה 'םֹוָי םיִאיִבָנַה ירְבעלכיתַא יֵמָכיֵלֵא חַלְׁשֲאְו הֶּזַה םויַה
 ּועָרַה םמְרְע" תֶא ּושקיו םנְזֶא-תֶא ופה אָלְו ולא ועמש אול
 ּועָמְשי אֶל יהָלֲאָה םיִרְבּרַהלּכתֶאי ל םָהיֵלֲא ָּתְרַּבְדְו7 :םָתֹובֲאַמ
 יוּגַה 'הֶז יםֶהיַלַא תְרמְאו"י* :*הָכּועֶ אָלְ םֶהיַלא ָתאְרְקְו לא
 הָנּומֲאָה הָדְבֲא רסּומ וחקל אָלְו ויטל הָוהְי לוקְּב ּועְמְׁשאֹול רֶׁשֲא
 פס | םֶהיִּפִמ יהָתְרְכִנְו

 הניק םֶיְפשלע יאְעּו יכילָשהְו ירמי
 הָדּוהינְבּוׂשְעְכפ | וְתְרְבע רוחְתֶא שטינ הֶוהְו סָאָמ יִּב

 ויִלָע יִמָשְדאָרְקִנִרָשַא תִיִּבְּב םֶמיִּוְקְש ּומָׂש הָוהְידֶאְכ יניִעְּב עֶרָה
kai uh daEiov Tod éAenefjvat 007006 kai ur edxou, sed cf 11,146;16 = 6  

 יפתו הנר >5 | 18 16 )A500 )cf 6 a4 44,175q תַּכלַמְל; 5255 תֶכאָלמַל
 . hic rfl orparig ד. otp. || 20 5 <6₪ || * 1 6 6 (eri) לע | < 6 ץע-לב-לעו

 4 6% ירפדלכדלעו | == 355 ג הָּבַכִמ ןיִאו | 2ז -* >66 | 22 516 0 mו:
 MSs יִאיִצזה | = 6 65 sol (rept) -לע | 24 * 6+ לא 6/26| *>01;66| 5
 כליו | 25 * 8 םהיתובא | ל 115 8 םהילא || < aטt dl גטז 1 6 1115 (8) םוי
 םוי 66 ףט(פ06 26 <65, prb dl | (.gen) | 27 ** 66 הזה רֶבְּדַהְדתֶא | = >66 |
 283 >8 | 28 ** >6, sed 6[ 273 | ל >6 || * >6% || % Or םֶכיִּפִמ | 20 * 6 ךשאר |

 5 62 תאז הָשעי.
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 תֶרֵפֹל 'םּת שָאַמ" ַחָּפַמ ירֲחְנ
 :'ֹוקָּתְנ אל יםיִעָרְו ףורָצ ףֶרָצ אושל

 פ  :םֶהָּב הָוהְי סאָמדיִּ םֶהָל וארק סָאָמַנ ףָסָּכי
 דמע? :רֹמאָל הָוהְי תֶאַמ הומְרוהלֲא הָיָה רֶׁשֲא רָבְּדַהיי 7

 -רַבְד ּועְמַׁש יִּתְרַמֲאְו הֶזַה רָבָּדַה-תֶא םָׁש ָתאָרָקְו הוהְי תיִּב ֵעְׁשִּב
 oars יהוה תָוְחַתְשהְל הָלֲאָה םיִרְעְׁשִּב םיִאְּבַה הוה הֹוהְי

 ירקשה ורב ילֶא .םללי טבת לאי :הֶזה םוְקְסּ םֶכְתֶא הָנְׁשַא
 ּביֶטיֵה-םִא יָּכ5 :יהָּמַה 'הוהְי לָכיַה" הָוהְי לָביַה הוה לכיַה ירמאל
 ׁשיִא ןיִּב טֶּפָשִמ י ושעת ושַעְִא ו םֶכיִלְלעַמדתֶאְ םֶכיִכְרִּדתֶא ּוביִטיִּת
 בּפְׁשִת-לַא י יקְנ םָדְ יקשעת אל הָנמלא יָת *רג5 :ּוהָעַר ןיבו
 יִתְנַּכְשְוז :םֶכָל ערל ּוכְלִת אל םיִרָחַא םיִהְלֶא יֵרֲחֲאְו הזַה םוָקְמַּב
 -דַעְו םלועדןמל םֶכיֵתֹובֲאל יִּתַתְנ רשא ץֶרָפְּב הָּזַה םוקֶמַּב םֶכְתֶא
 ובָנָנַהפ :ליעוה יִתְלְבְל רֶקְׁשַה יָרְבְּ-לַ םֶכָל םיִחְטְּב םֶּתַא הכה :םֶלוע
 םיִרָחַא םיִהְלֶא יִרְחֶא ְּךלָהְו לבל רַטקְו רֶקׁשל עֶבָׁשַהְ ףאַנְו ַחֹצְר
 דאַרְקְנ רָשַא יהּזַה תִיּבַּב יִנְפָל םֶּתְדַמִעַו םֶּתאְבּויי :םַּתְעַדְידאְל רשא
 :הָלֶאָה תַבֲעותַה"לְּכ תֶא 'תושע ןעמל נלי םָּתְרַמַאְו ויל ימש

 םֶכיִניעְּב ויִלָע יַמְׁשאָרְקנ"רֶׁשֲא יִהנַה תיבה" הָיָה םיִצְרֶּפ תַרֶעְמָהיי
 רֶׁשֲא יָמּוקְמלֲא אָנּוכְל יִּכי< = | :הָוהְיְָאָנ יִתיִאְר הָּגַה יִכְנֶא םג
 יִתיִשַעְִרָשַא תֶא ּואְרּו הָנושאַרּב םש ימש יִּתְנְּבַש רֶׁשֲא וליִשְּב
 ביִשעְמַהלְּכ-תֶא םֶכְתושִע ןעֶי הָּתַעְו :לֵאָרְשִ ימַע תַעְר יִנָּפִמ ול
 םָּתְעַמְׁש אלו לבדו םֵּכְׁשַה םַכיִלַא רָּבדַאְו "הָוהְי-םָאְנ הָלֲאָה
 ויָלְע יֵמְׁש-אָרְקְנ רֶׁשֲאותִיּבל יִתיִשָעְו < :םָתיִנֲ אלו םֶכְתֶא אָרָקָאְו
 רֶׁשֲאַּכ םֶכיֵתֹובאַלְ םֶכָל יִּתַתְנירְׁשַא םוקַמלְ וב םיִחְטְּב םָּתַא רֶׁשֲא
 -תֶא יּתְכלׁשִה רֶׁשאַכ יִנּפ .לעמ םָכְתֶא יִתְכַלָשַהְוי :וְלָשל יִתיִשָע
 ּפ :םיִרְפֶא ערֶזלָּ תֶא םֶכיֵחַא-ל

29 * 69 bn? || ל-ל sicl 6 Q mlt MSS 6 (prps DAR), K (8 rvb) םתשֶאַמ 
 , | 5 7םֶתֲעָרְו 6 םֶתֹעָרְו | < 63 הָקִּתַב | 30 13115 63% וארק 63 = | )3 ₪
 - 60+ 68 00070 (A pseudoלל >68 | 3 >6 | 41 -לע | ל | 556% 2.
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 םֶלּוע תֹובִתְנִלּולֲאְׁשְו ּואְרּו םיִכְרְּדלַע ּודָמַע
 :דלנ אָל ּוְרָמאיִו םֶכְׁשְפנְל עוגְרמ ּוָאצַמּו ּהבדּוכלּו בוטה ךֶרַד הָזיַא

 :ביִׁשק אל ּורמאיו רֶפוש לוקל ּוביׁשְקַה םיפצ םכילע יִתמְקַהְו וז
 ץֶרָפָה יִעָמשיפ - :םְּבירְׁשַא-תֶא | הָדִע יעדי  םָיוגַה ּוָעְמש כלי

 יֹמְתּובְׁשְחַמ יִרָּפ הֶּנַה םעֶהלֲא יהעְר איִבָמ יִכֹנֲא הָּגִה

 :הָביוסַאְמּני יִתְרותְו ובישקה אל יב יֵ
 קָחְרַמ ץֵרֲאַמ "בוטה הָנָקְו "אובְת אָבְׁשִמ הָנֹובְל יָל "הָּנ-הָמְלְיִ
 הָוהְיִרמא הָכ ןַכְל  :יל וברעדאל םֶכיִחְבִזְ ןוצרל אל םָכיֵתּולֹע
 q יטב לְׁשכו יםילׂשכַמ הזה םעֶהלֲא ןתנ ינְנַה
 הָוהְי רָמָא הָּכ< סם + :דָבֲאְי ֹועֵרְו ןְכׁש וָדָחִי םיִנָבּו תֹובֲא

 :ץֶראיִתָּכְרמ רוע לג יונו ןוַצ ץֶרָאמי אָּב םע הָּנַה
 ּמֲחְרְי אָלְו יאוה יִרָזְכַא ּוקיֹזֲחַי ןודיִכְו תֶׁשֲ
 וברי םיִסּוסלַעְו הָמֲהְי םָיּ יס
 :ןויצדתַב ךילע הָּמֲחְלמַל ישא ידוע

 ניי ּופְר ּעְׁש-תֶא ּונְעְמְׁש
 :הָדְלויּכ ליִח ּונְתְלְזַחַה הָרָצ

 ּיבָלַתלַא ֶרָדַּו הָרָשַה יאָצַּת-לַא*
 :ביִבָסַמ רֹונָמ בִיאָל בֶרֶח יִּב

 רֶפַאָב ישלַפְתַהְו קְׁשייִרְנַח יַמֲעדתַבפ
 םיִרּורֲמּת דָּפְסִמ  ָליִשָע ליִחָי לָבֲא
 :ּוניִלְע "דָדשַה אָבַי םאָתפ יִּכ

 :יטָּכְרּדתַא ָּתְנַחָבּו עַדָתְו ירָצְבִמ יִמַעְב ְּךֶּתַתְנ ןוחְּב
 :"הָּמַה םיִתיִחְשַמ םֶלְּכ ילזרבּו תַשָחְני ליִכָרי יכלה םיִרְרֹוס ייֵרָס םֶלָּכ

18 = crrp; 10MSS A(S?) ,ּועְדּג, 6 םֶהיִרְדִע יֵעֹרְו 56 ּועָמַש A אטו yvore 
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 :יָהיָתֹונְמְרַא הָתיִחְׁשנְו | הֶלָיְלַב "הָלעֶנְו ּומּוק

 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ כ
 הָלְלְס םָלׁשּוְיילע ּוכְפְׁשְו 'הָּצע ּוְָרּ
 :הָבְרקְּב קָשְע 'ּהָכִּכ ידָקְפָה ריִעָה איה
 ּהָתָעָר הָרְקַה ןַּכ 'ָהיִמיִמ רוב רֶקֶהָּכז

 :הָּכַמּו יִלָח דיִמָּת יִגְּפ"לַע ּהָּב עַטְׁשִי דׂשו סָמְח
 ממ יִׁשְפַנ עֶקַּתוַפ םלׁשּור ירמה
 פ  והָבָׁשֹונ .אול ץֶרָא הָּמְמש ישא

 יתואָבְצ הָוהְי רַמֲא הָּכפ
 לֵאָרְׂשִ תיִרָאְׁש ןפּנכ ללוש לוע"
 :תולְסלס"לַ רַצֹובְּכ 'ִּדָי בָשֶה

 יועָמְׁשְו הָדיֵעֲאָו הָבְּברֲ יֿמֵלֲע ו
 ביִׁשְקַהְל ּולְכּוו אָלְו םָנְזֶא הלרע הֵּנִה
 :ֹובוצְּפְחַי 'אל הָפרֶחְל יםָהְל הָיָה היהָיירַבְדי הֵּנִה
 ליִכָה יִתיִאְְ יִתאְלַמו הָוהְי תַמֲחֹ תאו

 וּדחַי םיִרּוחְּב דוס לַעְו ץּוחְּב ללוע-לע ּךֶפש
 :םיִמָי אָלְמ"םע ןקז רָב הָׁשֲא"מע שיאים

 וחי םיִשָנְו תוָרָש  םיִרחֶמל םֶהיָב ונוי
 :הָוהְיְדסֶאְנ יץֶרֲאָה יבשיזלע | יִדָיתֶא הָמאדיִ
 עַצָב עצוב ולָּ םלודּג-דעְו םָנַטקִמ יב

 :רקַש הֶׂשֲע ול ןהפ"דע איִבְנמּ
 !םֶלָש רֹמאַָל הָלְקְנלע יימַע רָבָשתֶא ּואּפרִיַוי+

 ושע הָבֲעֹוְת יִּכ ושיבוה 5 :םולָש * ןיִאְו םולש
 ּועֶדי אל יםיִלְכַה-םנ ושובידאל שוב

 :הָוהְי רָמָא ולָשְכִי 'םיִתְְקְּפ-תַעְּב םיְִּפנִב ופי ןכָל
 הָוהְי רָמָא הָּכיֿפ
 56+ ָהיֶלֲע |? 6 ָהיִתּודְסּומ | 6 5 >6 | ל 516 9% 0: 6155 62330

frt 6b add |ולָּכ  (prps pהַפר( || % sic 006, QWּהַצַע | = 6 רֶתְׁשַה ריע יוה  
Gfרֵאְּב | ל 66 םיִמ | 0 * >6 || ** 66 ּולְלּוע וללוע | =  a7 5 0 ריב  
 ּוביִשָה | 4 66 ותְלְסְלִס | ס * 16 69 עַמׁשיו | * 1 קז תו תופו יִרָבְּד | * 58
 6030 אלו | ד 3 RN} et vb 566 2. prs fem; dl prb 6 6 תא | *-* 66 יִתָמֲח |

pl MSSתאזה | 13-15 = 8,1038--12 | 14 *  velםג < 6 | 12 6 + איהה  prb dl © 
 > (י) 869 יִמַעְדתַב | * 66 הּיַאְו | 15 *1 םיִלָּכַה 6( 8,12 | *1 (6[ 8,12 6\גט)

 םֶתְּדְקִּפ sed 65 = 9 הד
*42 



 0 הימרי 4

 אָלְו יושעָנְתיו ּוהְנָרְבעַי אָלְו םֶלועקְח םיל לּובָג לוח יִּתְמׂשִרְׁשַא
 הָרֹומּו ררוס בל הָיָה הֶּנַה םעלְי :ּוהָנרְבעיײאלְ ויִלַנ ּוִמָהְו 'ּולָכּוי
 :וכלוו ורס

 נפלא הָוהְתֶא אָ אָריִנ םֶכְבְלְ ּרמָאזאֹלְו
 וָתְעְּ ׁשֹוקְלִמּו *הָרויו םֶשג ןתּנַה
 ּונָל"רְמְׁשִי : ריִצָק 'תֹוָקִח תֶעְבְש

 :ִםָּכַמ בוטה ּעְגָמ 'םֶכיִתואָטַחְו הָלֶאּוטַה יםֶכיִתוְנוע5
 ָּשְּכ רוש" םיִעָשְ יִמַעְב ּוָאְצְמְנְיִכ<

 ;ּודְכְלְו םיִשָנַא | תיִתְׁשמ ּוביִצַה םישּוקו
 הָמְרִמ םיִאַלְמ םֶהיֵּתָּב ןִּכ ףוע אֵלָמ בּולְכֶּ

 דאל ןיּה 'עֶר"יַרְבדי ּוָרְבֲע םג 'ּותָשַע נְמְׁשי5 :ּוריִׁשְעו ּוָלדְג ןּכלע
 :ּמְפְׁש "אל יםיִנֹויְבֲא טפְׁשִמּו חילו םֹותָי ףיּד ּונָד

 הָוהְי-םִאָנ ידָקְפָאזאל הלאה
 פ  ּויִשְפַנ םֶקִנְתִת אל הָזְּכירֶשַא זנב יםָא

 :ץֶרָאְּב הָתְיָהְנ הָרּרַעָשו הָמַש
 יםָהיֵדי-לֲע ְּרִי םיִנֲהְּכַהְו רקשב ּואְּבִנ םיִאָבָּנַהּי

 :הָתיִרְחֶאְל ּוׂשֲעַּת-הַמּו ןֶכ ּובֲהֲא יִּמעְ
 םִלָׁשורְי בֶרָקִמ מנ יִנְּביּוזעָהְי 6

 תֶאשמ ואש םֶרָּכַה תיִּבדלַעְו רֶפוש ּוָעְקִּת ַעֹוקְתָבּו
 ל רֵבְׁשְו ןֹופְצִמ הפָקְׁשִנ הָעְר כ
 :ןויצ-תּב -יִתיִמָּד הָנָנְעַמַהְו הוגה :
 יםֵהיִרְדֲעֶו םיעֹר ּואָבי היל

 :ּוְד-תֶא שיא ּוָעְר' ביִבָס םיִלָהֶ היל ּועְקִּת
 םִיָרָהַצב יהלעגְ ּומוק הָמָחְלִמ הילע ןְׁשְרק

 :לברעדיללצ ּוטָּנִי יִּכ  םויַה הָנָפיִּכ וגל ווא
bbb Kardהרי!  ‘Vrs22 * | שענתיו (6%5) | ל 1 לכוי (89)| 4160  

koipov TAnpwdewg (AO rAncuovdig 3 plenitudinen) rpocrdyuatos = NY 

 תֶקְח (ג1 תַעְבַש cf Ez 16,49?( תאלִמ (תעב) ; 5 post ותעב leg vid ץיקה תאָבְתּו

nostra || > 9 a Aobis:|ףרחל | 25 * 63*6 ּוניִתונוע | ל 22 27 266.  (ְ?ותְסְל e1צ) 
 26 = ?dub;1 6 64 ודֹּבְלִיַו שנא תַחָשְל ּוביִּצָה םישקומ[ּו] (\ >6*ג) | 28 << >6||
 bb <6 sed 3 ןיד"לע || < 8 ןיִרְו | >6 sed 8 תיל אל | < 6 הָנָמְלַא, ₪

cfvg || 31 °° dub; fitםָאְו  nonn MSS9 | ל  cfv1 | 29 * 133155 + םב  sic 
Cp6,2 = prb crrp; 6 (riverat kai) 6010600601 TO64 םֶהיִדי ּועְקֶּת | A16  

 9006 טסט | 3 * trsp ? huc ביבס || ל 8 עָרדתֶא שיא ּורוע | 4 * 6+ ָהיֶלִע |
DQ; GAAS = Al.ל 6%  
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 הָוהְי"ֲאְג ידקְפָאאֹול הָלָא-לַעַה
 פס  יִשְפַנ םּתנְתִת אל הוכירשֹא יונ םֵאְו
 ּושעְּתלֶא 2 ּותַחָשְו ָהיֶתורָשְב לוס
 :הָּמַה הוהיל אול יִּכ .ָהיֶתושיִטְנ ּוריִסֶה
 לאָרְׂשִי תִיָּב יב ּוְנַּב דוגָב יי

 אּוה אֶל ּוְרָמאַיַו הזהיֵּב ּוׁשֲחַּכ* :הָיהְי-םֲאְנ הָדּוהְי תיִבּו
 :הֶאְרִנ אֶל בַעָרְו בֶרָחְו הָעְר ּוניִלָע אוָבְתִאְלְו

 ס :לםֶהְל הָשָעַי הכי םֶהָּב ןיִא "רּבּדַהְ ול ּויָהְי םיִאיֵבָנַהְי

 Oe rs יםיִצְ הזה םַעָהְ שאל ביפ רָב ות

 הוה ילֶאָרְׂשִי תי קָחְרְמִמ יג םֶכילֲע יבמ יֵנְנהי
 .לאּוה םֶלּועָמ יוָּג אוה ןתיאויוג"
 :ירּבדידהמ עַמְׁשת אָלְו ונושֶל עֶדָתְדאְל" יג

 :םיִרֹּבִנ םָלְּכ יַתֹוְתְּפ רֶבְקּכ וְָּפְׁשַא 5
 ךיָתֹונְבּו ְּךיִנְּב לכי ףמחלו ף ףריצק ילכָאְיל

 ּדְתְָאתּו גפני לכאי . רבו ףנאָצ לכאי
 | :בֶרָחָּב הָנֲהְּב חטב הָּתַא רשא יִרָצְבִמ יִרע ששר

 יִּכ הָיָה :הָלְּב םֵכְּתִא הָשָעָאְאל 'הָוהְידִאְנ הָמָהָה םיָמְיּב גוי
 ּתְרַמָאו הָלְאדלָּכדתֶא ּנָל ּניָהלֲא הָוהְי הֶׂשָ הַמ תחת ּוְמאָת

 : :םכל אל ץֶרְָּב םִרְ
 :רמאל הָדּוהיִב ָהעיִמְׁשַהְו בקע תיֵבְּב תאְז ּודיְּגַה*>
 ואְרִי אָלְו םָהָל םִיַגיִע בל ןיֵאְו לָכְסַע תאז אָניּועְמַׁשיי

 :ּעָמְׁשִי אָקְו םֶהָל םִיָנָזִא
 ּוליִחְת אָל יִנָּפִמ םָא הזהְיִאְנ ּואְריִתְדאְל יֵתֹואָה ==

g 16MSS + םָּב sim 87 || ro ** 68 ָהיֶתְותָש ּוריִתוה | ל >68 || 12 63 אל | 
13 516 :MS 364 רֶבְּדַהְו sed 6 הוהי רַבְדּו | b-b >GAA, ft dl || 14°>6 | 
 | יונ  | 15 ** 3 trsp anteםיצעל  cf r,s; 823 | 5 pc MSSשא 68 6 571

 .₪ ונְׂשְל עַמְׁשְת אל 00 00 600006 ד%6 ףששטה6 (ד. 5 <6 || 55 6 nil nisi-ל

  Y. >6A2) atrod || 16 = <6 || 17 * 1 prb ON‘; GAץגשטסמ6 (ד.  rhc>8ל)
et vb et pron suff totius vs in num plur | ל 1 6 IMS 90 לַכאי | = 68 

 ! | 10ְיֶנֵאְתּוְךיָנָפְנ 6+ יי | 18 * 6 הֶיָהְו (היה >6%) | * 6+ יָהְלַא
 . | 20 <6ורמאי || * 3 + הוהי רמא הכ
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 648 הימרי 4,318

 בָהָזיִדע יְִעַתִדיִכ .יִּנָש יִשְּבְלְתַיִכ ישעְתִהַמ
 יִפִיְתִּת אְוָשַל ךיניע ךּופב יִעְרְקַתיִּ
 :ושקבי ךָשְפַנ םיִבְגְ ךָבְּוסַאָמ
 הָריִּכְבַמְּכ 'הָרֶצ יִּתְעַמׁש יהָלוחְּכ לוק כ

 היֵפּכ יׂשֵרְפְּת חָפִיְתִת ןנצתַּב לוק
 פ | יםיִנְרֶהָל יִשְפַנ הָפיָעְיִּכ יל אנו

 "ועֶדּו אנ-וארו' םלָשּוְרִי תֹוצּוחְּב וטטושי 5

 לשיא ּוֵאְצִמִּתדסִא ָהיתּובוחְרַ שקו
 :'הָל חַלְסֶאְו הָנּומֲא 'שָקְבְמ טַּפְׁשִמ השע שיא

 רסּומ תחק ּונֲאַמ 'םתיִלָּכ ּולֲח-אְלְו םֶתִא הָתיִּבַה

 :בּושָל ףנַאמ | עֶלָסִמ םָהיֵגְפ וקח
 לַאֹוני םֶה םיִלּדייְדא יִּתְרַמֲא ינאי

 :'םָהיֵהְלֲא יטַּפְׁשִמ | הֶוהי ד ועדי אַל יִּ
 םֶתֹוא הָרְּגראְו .םיִלָֹגַה-לֶא יֵ"הָבְלֶא

 'םָהיֵהְלֲא יִטָּפָשַמ הָוהְי דְרֶּב ּעְדְו הָּמַה יִּ
 :תוָרְסומ ּוקּתַנ לוע ּורְבָש ּדְחַי יהַּמַה ְּךָאי

 םִדרָׁשְי תּובְרִע בָאָז רעומ הָיְרַא םֶּכַה ןֶּילַע
 ףָרטִי הָּנֲהַמ אָצַהילְּכ םֶהיֵרֲע"-לַע דקש רַמָנ
 :םָהיֵתֹובְׁשְמ ּוָמְצֲע .םָתיִעָשּפ ובר יִּכ

 'עָּבְשַאְו םיִהלֶא אָלְּב ֵּעְבָׁשו יֵנּובְְע ְךינְּב ְךְליוַלְסָא תאזָל יַאל
 :ודָדּוגְִי "הָנוז "תיבּו ּופָאָנִַו םָתֹוא

 :ּולָהְצְו ּוהֲעַר תֶׁשֲא-לֶא ׁשיִא יָה 'םיִּכְׁשַמ יםינְזוִמ םיסּוס5
 בז * 1 6 6 הָלָתַּכ | *1 קזמ הָמְוִצ cf :42 6 ְּךַתָחְנַא? | = 6380 'ּפְתּו |
 4 אנ >6 | = 64 םיִנְרַהְל 61 'גרה-לע 8 יֵגְרַהזלע | Cק 5, ז ** אנ >6, ועדו
 <#; prb omn add || °° שיא >6 praem 6 ועדו sed fit omn dl || < 684 'במ\ |

sed ,(3( םאו 6 הוהי םָאְנ | ל <#2 peccatis eorum) | 2 * pr6 ) 41 66 םהלc 

c1 'מו  * | ca 20155 8 I, 6 016 rodro ovr || 3 * <634 frt dl | * prb add 
 630 vel ? אמי | 4 = ft 1 ןֵכָא 69 וטט6 (ילוא?) 5 יִּכ (ץ יִּכ לע?) ₪ יִּכ ךַא?|
 ל 6 קזגסמ ןָכָל | < 65 'מּו | % 6 םיִהלֲא | 5 * 68 'מּו | * 6 םיהלא | = 6
 הָנַהְו fit et mtr es sic 1; 9 = 6+ 4, 8 םֶלָכ ןָכָא | 663 | ל *16 Qחַלְסָא|

1prbc4 63 תנוז | <  | ¥ cfש || < 6 יִּתְבְבּו  sic 29MSS Edd Vrs; 8 al MSSל  
(vel= 48?( | 8° prblcKOeeּורָגְתִי ?  (dtizant)21155 64 ּורָרזגְתִי (א0ד6\טסש) 5  

furentes circa feminas; 1? DWND.ל 6 0ףגטוגסו6 6  | QKOr nhםיִנָזמ  
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 יֵָש ירְמְׂשִּכיז :םֶלֹוק הָדּוהְי יֵרָעלַע ּוָנְתיו
 :הָוהְי םָאְנ הָתָרָמ יִתאיִּכ ביִבָּסִמ ָהיֶלָע יָה

 דל הָלֶא יושע לעמו ידּכְרָב
 פ | :ףָּבְלְדדַע עַנָנ יִּכ  רֶמ יִּכ ךַתָעְר תאָז

 יִּבְל "תוָריק *הֶלומוא ויִעָמו יעָמיפ
 שָרַחֶא אָל יִּבְל יִלדהַמְה
 :הָמֲחְלַמ תַעּורְּת ייִשְפַנ יּתַעְמְש פוש לוק יִּכ
 ץֶרֲאָהלְּכ הָדְרַׁש יִּכ אָרְקִנ ָבֵׁש-לֲע רָבׁשי
 :יִתֹעיִרי עגר יִלָהֶא ּוְָָּש את

 פ  רָפוש לּוק הָעְמְׁשא םָג"הָאְרָא יַתְִידעי
 ּועְדָי אָל יִתֹוא | יֵּמַע ילְָנָאו כ

 יהָמָה םיִנּובְנ אָלְו הָּמַה םיִלָכְס םיִנְ
 :םָרֹוא :ּועָדָי אל ביִטיִהְלּו עַרָהְל הָּמַה םיִמָכֲח

 ןיִאָו םִיָמׁשַהלֶאְו ּוהָביָו ּוהְת'דהַּנַהְו ץֶרָאָהיתֶא יתיִאָר
 ּולְקָלְקִתַה תֹועָבְּגַה"לָכְו םיֶׁשֲעְר הֵּגַהְו םיִרָהָה יִתיִאָר
 ּודָָנ םִיָמָשַה ףֹוע-לָכְו םֶדָאָה ןיא הָּגַהְו ייִתיאְר5
éּצתְנ וָעלְכ ירְּבְדַמַה "למכה הָּגַהְו יִתיֵאָר 

 הָוהְי רָמָא הכדיִפ סם :וּפַא ןוָרֲח ינפמ הָהְי יִנָּפִמ
 :הֶׂשֲעֲא אל הָלָכְו רה הָיְהִת הָמָמְׁש

 :הָּנַּמִמ בּׁשֲא- אֶל יִּתְמֲחַ אָלְ ית יָּתְרבְדיִּ לע
 יִריִעָהילּ יתַחְרּב תַשְק יהַמְרְו שֶּפ לּוכמ

 הָבּוזֲע ריעָה"לָּכ ּלֲע םיִפָּכַבּו ייִבְעְּב ּואָּב
 ירּורְׁש יֵּתַאְופ :שיִא ןֵהְּב בֵׁשֹוידְויִאְו

18 *1 6 31155 689 ֶjדְּרָכַי | ל sic 8 6 mlt MSS Edd sed 17MSS ;השק 
al Wy sic Vrs | = mlt MSS Edd לע || 1g * מ' semel in 65 cf # sed 6°A= 41|| 
 הָליִחֶא  Q vulg NN, sed 3MSS EdN al Qהֶלּוחַא,  1 6 K 47MSS Vrsל
6MSS* הליחא || < 3 "תוריקו | 0 ְתעַמָׁש 636 תַעָמש sed prb 1 יִּתַעַמש dl 
sq ‘WD: | > 61% | % לי (hrotuevoy | ל >6 prb dl | 23°17לא 6 לע | 
55 <6 dl || 24 6 הָמַהְו | 25 frt exc vb; prps הָוָּנַה | 26 * ft trsp ante הנהו | 

 - | * 6+ hgaיִנּפִמּו  Mss 630רבדמ || < 16155 68ל ּותַצָנ | 4 1 6 ו 6 6 1 5
viceénoav (WJ) | 27 6<יכ || 28 6 6 trsp יתמז post ‘nbn: || 29 * 11MSS 

 | רַצָח)  )a1יַמֹרְו | ל קזמ 1 6 643 הָחְרָּב | < 66 ח00 אש 6 ₪1 ץֶרָאָה 36
+ kai 66 6ד dAon éxpuBndav || > 1 6 6 ריע | 30 5 0 AN | ל <6 prb dl. 



 646 . הימרו 16—4,4

 םָלְׁשּורְיֹבְׁשְיְו הָדּוהְיׁשיִא םַכְבַבְל יתֹולְרְע ּורַסָהְו יהןהיִל ולָמָה+
 :םכיללעמ ער יִנָּפִמ הָּבַכְמ ןיִאְו הָרעֶבּו "יִּתְמִח שָאְכ אַָתְֶּ

 יורְמֲאו ועיֵמְׁשַה ׁשּוריִבּו הָרּוהיִב ּודיִּגַהפ

 ואל ארק ץֶרְָּב רָפש עק
 :רָצְבַּמַה יֵרְעלֲא | הָאֹוָבְנְו ּפָסָאַה 'ּורְמַאְ
 ּודָמֲעַּת"לֲא ּוזיִעָה | הָנֹויִצ סָנּואָש

 :לודָּנ רָבָשְו ןופַצַמ איִבַמ יִכְנָא הָעְר יִּכ
 ומקָמִמ אָצָי עסָנג םיוג תיִחְשַמּו וכְּבֶסִמ הָיְרַא הלעד
 :בשוי ןיִאַמ הָניִצִּת ךִיְרָע הָּמַשְל } ְךצְרַא םּושל
 ליִליֵהְו ּופְס םִיָקְׂש ּוָרְגַח תא"ל

 פ  :יּונָמִמ הֶוהְיףִא "רח .בש"אל יּכ
 ּומָשָנְו םיִרָשַה בלו לַמַה-בל דבאי הָוהְיְדםַאְנ ּוהַה-םויַ הָיָהְופ
 אָשַה כא הֹוהְי יִנדַאו ּהָהַא ירַאָווס :ּוהָמְתִי םיִאָבּנַהְו םיִָּהָכַה
 בֶרָח 'הַעְגְגְ לסכל ל הָיהְי םולָש רמאל םֶלָשּוריִלְ הָזַה םַעָל ָתאָשַה
 'חצ חור .םֶלָשּוְיִלְו הָּזַה םַעַ ירמָאי איֵהַה תעּביי :שָפַּנַהדדַע
 אָלָמ ַחּוְרִ :"רבָהְל אולו תורְזל אול יִמַעְתַּב ףְרֶד רָּבדַמַּב 'םיִפָש

 :םָתֹוא יםיִמְּפָשַמ רד 'ינַא-סנ הע יל אובו יהָלָאַ
 ויָתּובָּכְרַמ הָפּוסְכְו הָלעַי םיִננעַּכ והנה

 :ּונָדרׁש יִּ ּונל יוא  ויסּוס םיִרְׁשנִמ לק
 יעשו ןעמל .םֶָשּוִ בל *העְרִמ יֵסְּבַּכצ

 :ךנוא תיובָשָחמ ְָרְקְ לת יתד
 :םיִרְפֶא רה ןֶוָא 'עיִמָשִמּו "מ דיִנַמ לוק יי
 'םֶלָשּוְרְילַע" ּועיִמָשַה יהָּגַה םִיונל ּוריִכְזַהי<

 קָחְרֶּמַה ץֶרֲאַמ םיִאָּב 'םיִרְָ

 4 * 628% םכיהלאל | * 1 MSS מonת c 6%553%3 nַלְרֶע 6ל*ג תּורירְׁשל
mit MSS6383 = 4 | 5 * 6 ּורָמָא || ל 1 6 0  (gkAnpokapdidv) || > 65 inng 

prblc 865 ורמא | 6 6וסְנ, 1 4 | 8 * >6 || ל  prolc638 ּועְקִּת | <  
 םָּכִמ 6* = 41 || זס * 6*ג ּורְמָאְו | * >6ל* || < 69369 'גנ הֵּנָהְו | זז < 6 ּורמאי|
 ל 6 rvedua חש 60 cf Jes 1914 = םיִעְוע 'ר 5 animun errantem (Ny 'ר?) |
 © <6; ₪016 (Y (ir viis)$ 'שָב | 98 6 008 666 א00006ע 008. 666 6ץוסצ ||
 12 * >6 || = 69 יִנָא הָּתַעְו | < 56 יטפשמ cf 1,16 | ב 1 6 6380 ןְנְעְּכ |
 14 5 01? | 16 9 וניל (ש] הָניִניִלְּמ) | 15 * 63% (mגזפ) + אבי | ל 6 עַמַשְנְו |
 16 >3, ft 61 cf (6 ּואָב הנה) || = 68 ריִב 8 'ריִל | = 3 קזגeמ הָנָה א

 םירצב? 63 = םיִדּודְג



3,19—4.3 JEREMIA 645 

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע ןּוֿפְצ ץֶרָאמ יִּדחִי ּואֵבְיְו לֶאָרְִׂי תיּב"לַע הָדּהי
 :יםָכיֵתֹובֲא-תֶא יִתְלָחְנַה

 יםיִנְּבַּב ְךָתיִׁשֲא יִדיִא יִּתְרֹמָא יִכֹנָאְופ
 םֶיֹוג תֹוֲאְבִצ יָבְצ תלחנ הּדְמֲח ץֶרֶא ְלְּתַאְו
 :יוָבּושָת אל יֵרֲחֲאִמּו יל"וַארָקּת יִבָא רמא]

 :הָוהְיֶאְנ לֵאָרְׂשִי תי יב יסּתְדְְּב ןִּכ 'הָעְרְמ הָׁשֲא הָדְנָּב "כא
 לֵאְרְׂשִי נְּב יינּונֲחַת יִכְּ 4 משל לוקי

 ry ניִתֹובֲא יעיגודתַא הָלָכֲא תש

 :םָהיֵתונְּב"תֶאְו םָהיֵנְבייתֶא rah םֶנאצתֶא

ee ' ore 

 ביִׁשָּת לא ההימור יבּוׁשְת-םָאי 1
 :דּוְנַת hal ינָּפִמ יףינוקש ריָפְּתםֲאָו

 יס = nny ובו םיוג ב ובתה
 םלָשּוריִלְו הָדּוהְי ׁשיִאְל הוהְי רָמֲא הָכ"יִ

 :םיצקדלֶא ּוָעְרֶזִּתְלֶאְו ריִנ םֶכָל ּוריָנ

 18 = 6+ תֹוצְרֲאָה"לָּכָמּו cf 16,15 || * 16 68 םהיתובא | זפ * 6 יִּכ הוהי ןַמָא|
 ל 65 םִיונְּב | = 6 יַהלֶא | % K6 ּואְרְקִּת, 1 54 6 Q ca 401155 Edd 80 יִאְרְקִּת |
 * 8 בושת; 1frtc לס ca 401155 Edd 84 יִבּושָת || 20 * ins 6 9 רֶׁשֲַכ

xeAéwv;דֵנָּב | 21% 6 6%  vel 6 GBAyרְּב | < כצט 1 6 6* ֹּודָנָּב yל ] 6 686 ה 
cf Jes 43,15 |ן?'שָמ | * 6369'חתְ | << 6 םָשּודְק ?) הוהי (0600 סט 00ד₪ע)  
dodAor hueig6 6% םֶכיַרְבַש | = 6 1500  kd ‘ftאפרא  mlt MSS22 5 1 6  

 406606 09% 3 ךל וננה !ve ךל ּונְחַנַא הנה | 23 * 636 'באַה) | לוס
 63AEט םיִרָה(ָה) ןֹומֲהַו 3655 ןומה) | 24 * 6 יֵעיִגְי | * 65% םהירוענמ |

sic 3. pers ubique63 תאו | 25 הוהי >6 | 0קכ 4, ז * % בש,  ca 20MSS5  

prbc 66( ם0 * | 5 1  BHל 6 +  || invr.2a,Aidinia, Oinra.rb 
 אל | 3 16 51155 6636 'רי יִבָשיִל



 644 הימרי 18—3,5

 חַצָנְל רָמְׁשִיםֲא םֶנּועְל רֹוטְניֲה
 פ  :ילָבּוּתו תֹועָרָה ישעתנ ייִּתְרַּבַד הָּגַה

 יהָתָשַע רשא ָתיִאָרַה מַה והישאו יִמיִּב ילֶא הָוהְי רַמאופ
 ץע"לָּ תַחָּת" לֶאָ הב רֵה-לְּ"לע לאיִה הָכְלְה לָארׂשִ הָבָׁשְמ
 לבּושֶּת לא הָלֲאלּכ"תֶא יהָתשִע יִרָחֶא רַמאָוז :םשיְִַתַ ןנער
 תודאידלּכ-לע יִּכ יאָרֲאְול :הָדּוהְי ּהָתַוחַא הָדֹונְּב יהאָרַּתַו הָבָׁש-אֹלְו
 ָהיִתְתיִרְּכ רֶפְסדתֶא ףןֵּתַאָנ ךיִתְחַלְש לֶאְרְשי הָבָשְמ הָפֲאְנ "רשא
 יהָיַהְוִפ :איה"םנ ןזתו ךְלתַו יהָתֹוחַא הָדּוהְי הַדְנְּב הֶאְִי או היל

 "'םִנְיי :ץַעָקתֶאְו ֶבָאָהְתֶא ףָאָנִּתו ץֶרָאָה-תֶא ףנֲחְַ" הָתּונְ לקמ
 -םֶא יִּכ ּהָּבְלדלֶכְּב הָדּוהְי יּהֲתֹותַא הָדְונָּב יִלֶא הָבָשדאל תאֹוהלָכְּב
 יהָבְׁשִמ ּהָׁשְפַנ הָקְּרִצ יִלֶא הָוהְי רַמאַַויי ם :הָוהי-םָאְנ רֵקְׁשְּב
 הָנֹֿפְצ הָלִאָה םיִרְבְּדַה"תֶא ָתאָרָקְו ךלֶהי> :הָדּוהְ יהרנבַמ לֵאָרְׂשִ
 -יִּכ 'םֶבּב יִנָּפ ליִּפַא-יאול הָוהְי"םָאְנ לֵאָרְׂשִי הָבְשִמ יהָבּוׁש ִּתְרמָאְו
 הָוהיִּב יִּכ גע יִעְד אי :םלועל ירוטֶא אל הָוהְיֶאְנ יִנָא דיִפָח

 לוק ןנעב ץעד לָּכ תַחַּת םיִרְזל ךיַכְרִּדתֶא ירפִּתַו תעש ךיַהְלֶא
 יִּכ הֶוהְיְדֶאְנ םיִבְבוש םיִנָב ּובּושא :הָוהִי-םָאָנ םָּתְעַמְׁשאל
 הוְפְׁשִמִמ םיִנָשּ ריִעָמ דָחֶא םֶפְתֶא יִתְחְקְלְו םֶכָב יּתְלַעְּב יִכֹנָא
 הֵעַּד םֶכְתֶא ּועְרְו יִּבלָּכ םיער םָכָל יִּתַתָנְו :ןויצ םֶכְתֶא יִתאַבַהְ

 הָוהְיםָאְנ הָמַהָה םיִמָיּב ץֶרֶאְּב םֶתיִרְפּו ובְרִת יִ הְָֿ :ליִָשַהְ
 ב-ורְְּזִו אָלְוי בָללע הָלעי אָלְו "הָנהְי תיִרַּב ןורַא דוע ּורָמאָידאל
 אָסַּכ םֶלָשּוְריִל ּוָאְרְקִי איֵּהַה תַעְּבייז :דֹוע הָשְעַי אָלְו דפ אָלְו
 דוע וכלידאלו םֶלָשּוְיִל הָוהְי םֵׁשל םִוגַהלְכ הלא ּווקְנְו הָוהְי
 -תיב כלו הָּמַהָה םיִמיְּבופ פ :עֶרָה בל תּורְרְׁש יִרָחֶא

 5 * QMS ָתְרָּבְד | ל sic קז ילכותו, sed prb 5b crrp; prps יל יִלְּכַנִתַו | 6 * 9
 :Re | ל-ל 1 cf) 6( הָכְלֶה ( + הל 41 איה | < ןזִּתַו | ל = 9 ּהָתְנְז | ל +

bh 61 6 6689 יִבּושָּת | © 0 אָרִתַו | 8 : 1 6 15 3 אָרִּתַו 69 |  
 רֶׁשֲאַּב הָאֹצִמִנ רֶׁשֲא | = 6230+ ּהָל | 1c 6 ָהיִרָיַב 6 + 24,ז | * >6 || ף * היה
 >0 | .bb | 6 40389 i ףַנֶחִּתַו sed ft 6 6 dl [ ro * םג >68 | ל >6 || © 8
 לּכִמ | 5% >5 | זז * >6 | * 5+ ּהָתּוחַא | ז2 * 6-יִלַא; זמ 56 1 | ל 9
 אלו | <1 קזס ְךֶּב |* 0 אלו | 66 + םֶכָל 6* םכל דע, sed סזפ 6 6 ל
 13 16 60 תעש | 151 6 66 הַעְר, ₪ 235 | 16 * 6 לֵאָרְׂשִי שודק, 36 3%
 (marg) | * 6 אל | =< 6 רֶכְי (5*ג אלו) אל; 112155 דוע קז וב, 5

cf 33,15 | bb >6ת 'ו םַהָה םיִמיִּב eגrדוע וב | % 69 דְקֶּפַי | :7 * 6 ק 
prb dl. 



JEREMIA 6433,4—2,32  

 יהוהיירַבְ יוִאָ
 הֶיְלָפֲאַמ ץֶרֶא םָא לֵאָרְשִִל יִתיִיָה "רְָּדִמֲה
 :ףיִלַא ידוע אוָבְנְאול | 'ונדר *יִמע ּוָרָמֲא עּודמ

 היֶרָשק הָלּכ הָיְָע הָלּותְּב חַּבָשַתַהיי
 :רֶפְסִמ ןיא | םיִמָ יִנּוחַכְש יִמַעְ

 הָבַהֶא ׁשֵקבְל יָד יִבְטיִתִיהַמי
 :ָיָכָרְדתֶא "ִּתְדַמְל תֹועְרָה"תֶא םג ןכְל

 םֶיְקְנ 'םיִנֹויְבֲא תֹוׁשְפַנ 'םֵד ּואְצְמַנ *ךיִפְנְכּב סג
 :הָלֲא"לָּכ"לֲע יִּכ | םיִָתאָּצְמ תָרָּתְחַמַב"אְל

 יֵנָמִמ ֹוּפַא בש ְךָא יתיקנ ייִּכ יֵרְמאָתַוצ
 :יִתאָמָח אל יּדֵרְמָאדלַע וא טּפְׁשנ יֵנְנַה
 יִרְּבְרּדזתֶא תוגש דֶאְמ יֵלְזַת"המ5
 :רּושַאְמ ְתְׁשְב"רְׁשֲאַכ יִשבָּת םִיֹצַמִמ םג

 ךשארילע דיו יֵאָצִּת הֶז תאְמ םגיז
 :'םהְל יִחיִלַצַת אָלְו 'ִךִיַחְטְבְמְּב הָוהְי סָאָמִדיִּ

 -שיִאְל הָתְיָהְו ֹוּתִאַמ הָלְלָהְ ותָשַאתֶא שיא חלש ןה "ירמאלי 8
 תיִנז תַאְו איִהַה ץֶרָאָה ףַנִחַת ףוגַח אולה דוע ייל ביִׁשְיֲהי רַתַא
 :הָוהְידםֶאְנ יִלֶא בּושְו םיִּבַר םיִעְר

 יִתְלַנֶש אָל הפיִא יִאְרּו םיָפְׁש-לֲע ךייעריַאׂשי

 רּבְדמּב יֵבְרְעכ ָּהְל תְבָשָי םירד-לע
 :ִּבַתְעְרְכּו יּיְתּונזִּב ץֶרָא יִפיָנֲחָּת
 יִתָנָה אול ׁשֹוְקְלַמּו םיִבָבָר נמו

 :םֶלָּכַה ְּתְנַאמ ְּךִל הָיָה הָנֹוז יֵהֵׁשֲא חצַמּו
 :"הָּתֶא יִרָעְב ףלַא יִבָא יל ייֵתאָרק יהָּתַעַמ אֹולֲהּי

 בז ל crrp; Ke Ws ּועַמְׁש | 2 6% + הוהי רַמָא הכ 1 d VarBG רָּבְדִמַה |
cfּונָדַנ  sקזק ;> cfְִּרַמַא | * 68 41% ןנדבע אל (20) 3 ּנְדַרו D1  frt dl vel > 

vell?63+ רוע;  a3  | [כ' vel 137] 4,25 6 6 | > prb dlc # | 32 Vrs4,1  
 תאז הַמ | * 8 ְךְיכָרְד 66 'ְדֶב | = סזזק? | 5 0 ּתְדַמְל | 34 *16 693 ָךיִפַבְּב | ל 6
rbcקpיִמְד; 1 קזפ םיִמָד (זפק *) | < 6 6 4 | 35 * >6| ל 6 ְךֵרָמָאַּב | 36 * 1  
 6939 יִלְַּת | 60 ְךיִכְרִּד | 37 * 60 קזגeמ יִּכ | * 69 ְּךַהַמְבִמַּב | 6
 IMS 8 םֶהָּב | כ 3, ד * 516 \68, sed dl 6 115 68 | °° 1 6 SR בושה
 ויָלֶא | *16 69 הָשֶאָה | 20 ְתְבַּכַׁש | 5 1 6 455 8 ףךֶתונזב | < 35

dlc 66 | 4 5 6 bc oikov (4MSS oikeiovְךיִתֹעְרְבּו | 3 5-5 ?; 6[ 66 | ל  st 
cf Hos 2,18 | ? Q mlt MSSךלעב  ut filia sed non gh) # ut dominum; frtl2  

 תאָרָק || = קזל 1 6 6 ְךיָרעֶנ 6 41 יבא



  2,20—3rהימרי 642

 | חס קמ ne ייִּתְרַבְש םֶלועַמ יִּכ0

 סוהר ה יוס סל תה ליאו
 תי ְךָכייִּגְרַתְו רֶתּנַּב יֵפְּבכְתםא יב

 :להָוהְי יָנֹדֲא םֶאְנ יֵנְפְל ךִנוע םָּתְכִנ
 יִּתְכַלָה אל ייל ייִרְחֶא יִתאָמְטְנ אֶל יִרָמאָּת ךיַא

 תיִשָע הָמ יִעְּד אָיְגַּב "כד יִאְר
 רָּבְדִמ דָמְלּואָּפ<* :ָהיִכְרְּד תַבָרְׂשִמ הָלְק הָרָבַּב
 הבי יִמ ּהָתְנַאְּת חור הָפַאְׁש לׁשפנ תוָאְּב

 ָהְנְּצמְו יהָׁשָחְּב ופי אל ָהיָשקַבְמילב
 הֶאָמּצִמ 'ִָנרוְנּו ףחימ ךלְגַר יעְנַמ

 :ךלֶא םֶהיֵרְחָאְו םיִרָז "יּתְבַהָאְיִּכ אול שָאּונ 'יִרָמאָתַ
 לֶאָרְׂשִי יתיּב ושיָבה ןְּב אָצְמְו יִכ בָנַג תָשָבְּכא

 :םֶהיִאיִבְּו 'םָהיִנָהְכְו 'םָהיִרָש םֶהיִכְלַמ המה
 ייִָּתְדִלְי תא ןבָאְלְו הָּתִא יִבָא ץֵעָל םיִרְמְאל

 יםיִנַפ אָלְו "ףֶרָע ילֶא ּונָפדיִּ
 :ּונָעיִשוְהְו הָמּוק ּורְמאָי םֶתְעְר תַעְבּו
 ַתְעַר תַעְּב ךּועישוודםא ּומּוקָי ךֶל ָתיִׂשָע רֶׁשֲא הלא היא

 ם  ?יהָדּוהְי ְךיָהלֲא יָה ְּךיֵרֲע רַּפְסִמ יִּב
 :הָוהְידםֶאְנ יֶּב םָּתְעִׁשִּפ 'םֶכְלְּ ולא *וביִרָת הָמָל
 תקל אל רסּומ יםֶכיִנְּבתֶא יִתִיִּבַ הרשל

 יָּתַא רודה" :תיִחְׁשַמ הָיְראְּכ םַכיֵאיִבְנ םֶכְּבְרַח הָלְכֲא
K cf 65 al; 6” QV (sed 001 <6*%0(20 *] יִּתְרַבָש ₪ יִּתְקַּתָנ | ל 16  

crrp; prps21 2 5 ולָּ | ל-ל  || nonn 6008 KFָס רובָעֶא, 8 6 ן 6 לכ <  

ml: 1155 6ןפָ הָיְרוסְל | 22 * >6 | ל 6* + ְּךיָהלֲא 63 + םיהלא | 23 *  
 ירחאְו | * 63 לַעּבַה | < טז ְּךיֵכְרְד | 24 * /גנ* הרפ; 1 ft 6 36 ארפְּכ |
 5 1 6 801155 6 ּהָׁשְפַנ | 3 ָהיֶכָרְדְּב 60 (זטח6וצש06ו) ּהָתַנְעְּב קז ּהָתְנּועְִּ? |
 25 516 0 ךָנורְגּו | 5 69 רמאתו ] © 6R< | % 66 צאו || * 6 60060670 ||

frt 1 6 mlt MSS301155 668 'שו | 5  frtl 6 ca1 6 668 יִנָּב | ל  prb26 =  
cf )5(6 qui etונָתְדְלי  cf 15,10 Q mlt MSS Eadםהינהכ | 27 8% יִנָּתְְלְ  

 גת ּוניִבָא | 32 םָּפְרע | < 6238 םֶהיֵנְפ | 8 6% +-םַלׁשור תֹוצֲח רַּפְסַמּו
 לעַּבל ורטק ₪ 11,133 | 29 * 6 ּורְּבַדִת | ל 66 (non GAA) + םֶכָלְכְ םָּתעַׁשְר

sed dub [ 30 **1 כט םָכיֵתֹובֲא | 2 prb 6 Gk םֶּתְחְקְל pric 62S בֶרֶח | 

31 *5 crrp; 1 frt 6 69 םֶתאְרי אלו et trsp huc !. 



2,7--9 JEREMIA 641 

 :םָׁש םָדֲא בָשָיאָלְו שיא הָּב רֵבֲע"אְל ץֶרּ תֶנָמלְֹ הּיִצ ץֶרֲאְּב

 :הָבעותל םְָמש יתלחנו יֵצְרַאתֶא אְממְתו בת
 הָוהְי היא ֹורְמָא אֵל םיִנָהְכַה

 יב עפ םיִעֹרָהְו aos ל הָרּותַה יִשְּפְתְו

 :ביִרָא םֶכיִנְ גת יהָוהָיָאני םָכְתִא בא א ר קי
 ּואָרּו דֶאָמ ּוְנְּבִָהְוִחְלׁש רֶדקְו ּואְרּו םיְִּתִכ יא ורבע ייפ
 :תאְזכ הָתְיַה ןה] | םיָהלֲא אָל הָּמֲהְו יםיִהלֶא יוג ריִמיִהָה"יי

 :ליעוי אֹלְּב יּוֹובַּכ ריִמַה יִמַעְו

 :הזהְיםֶאָנ דֶאְמ ּובְרָח וָרְעׂשְו תא"ל םִיַמָש ּומָשי
 םייח םיִמ ו רוָקִמ ובזע יתא יִמַע הָשָע תועְר םיתְשיָ

 :םִיָמַה ּולְכודאָל רֶׁשֲא םיִרָּבְׁשִנ'תראּב תוראב םֶהָל יבֵצְחַל
 :זבָל הָיָה עּוּדמ אּוָה תִיַּב דילי"א לארשי י דָבֲעַה 4
 םלוק ּונְתָנ םיִרְפְכ ּונַאְשַי ֹוָלָעַ

 :בשי יִלְּבִמ הָתצִנ וירְע המשל וצר ּותיׁשיו
 רָב :'דֶקְדָק 'ִּועְִי יִסְנַפְחַתְו ףֵניינְּב"םני5
 ְךכְלּומ תַעְּב "ךיהלא הָוהְי"תֶאי ךְבְע ְךֵג"הָׂשְעַּת תאְזאולַהיל

 רוָחְש יִמ תֹותְׁשִל .םִיְְִמ ּךֶרְל "המ הָּתַעְַי |
 :רָהָנ מ תֹוְתׁשִל רושא ָרָרָל ףָל-הַמּו

 בע ירָמָו עֶר"יִּכ יֵאְרּו יִעְּ יִדִחַכוְת ךותובָשְמּ" ְךַתְער ָּרָּפִיְי
 :'תֹואָבְצ הָוהְי ףיָנֹדַא-םָאָנ "ְילֲא יִתָדְחַפ אָלְו ךוָהלֶא הָנהְיתַא

  ** <6 sed 6* Alל >66 | ף |  )Gkaprog) || 7 * £A NNהָדּומְלַגְו 6% 6
  5-5 1 frt 6 643 (simהָתְיהְנֲה | דד  dl prb 6 3MSS 9 || ro = 1 prbל | 4 = 2
  (riקז יִדֹובְּ | 12 16 66 הָּבְרַה מקס |  Tiq sםֶהיַהְלֶא םיוג ּוריִמיַהָה )69
maeiov) | 13 * 620 ּובְצָחַיַו 8 ּובְצַח (וכְלו?) ּוכְלַהְו | ל 666 5661 eg ב' | 
5 Vrs fit ליִָכָהְל (sive ָולְבִ) ּולְב | 15 Qin cfg, gM, lcK הָתְּצִנ et 41 וירע 
cf 0,11; 46,19; 4MSS 6S וצְּתְנ cf 4,26; al nonn MSS הָצִּתְנ | 6 

 | ךּועְרי (constupraverunt fe) ¥ (dv deסE+vw)  6MSS 6סַחְנַּפְחַתְו; א סַנָּפְחַתְו | ל

 קזמ 6 6 יִתֹא  cf 13,22( || 17 = 1ָּךָב וללעתיו 61 ? ףיבְקע ּוסְמָח 6 6 5% 1 5
 | ףֶכלוה) | 18 66 ךרדלּו 6*ג ץֶרָאְלּו  ad )1מ <6, pr'לא הוהי םָאְב | ל

 1ַפ == 1 6 68 ְּךַחָכֹוּת ךַתְבּושִמּו | ** קזמ 16 66 ָל רמ יִּכ | == 66 םָאְנ יִתֹא
  6 ef non sheraveris inג = (ףְב) ךילע יִּתְרַחְב אלו  cfv 37 | %% 6 cf'לא 'י

 ךיָהלֶא. 6% * | 6%> * | 6



 0 הימרי 1 46

 לא הָנהְו רָמאַיו ם :הָנֹופָצ ינְפִמ ויָנְפּו "האר ינאי
 :ץֶרָאָה יִבָשְולָּכ לע הָעְרָה חָּתְפִּת ןּופְצִמ
 הָוהְידםֶאְנ יֹהָנֹופְצ תוכְלְממ תָחפְׁשִמ-לְבלי אלק ינָנה ויי

 םלשּור ירעׁש ויחַתַּפ ואָחַּכ שיא ּונְתַנְו ּואַבּ

 :הָּוהְי ִָעדלָכ לַעְו .ביִבְס היֿמוח-לכ לעו
 ינּובְוְע רש םתְעָר"לְּכ לע .יםָתֹוא יִטְּפָשִמ יּתְרַּבְדְוי

 םָהיֵרְ יׂשעמְל ֲחּתְׁשִו םיִוֲחֲא םיִהלאָל ורטקונ

 :םֶהיִנָפל ּּתַחֶאְ םֶהיִנּפַמ ה דנא כנא רש לכ תֶא
ysרָצְבִמ ריִעָל 'םויה יֶּתַתְנ הגה  

 יץֶראָה"לְּכ-לעי יתַׁשחְנ 'תֹומחְלּו לרב רּומֲעְלּו
 :ץֶרֶאָה םעלּ 'ִקיִנַהְכְל יִהיִרָשל ָּדוהְי ףיכלמל

 סם | ִךְליִצַהְל הָזהי-םֶאָנייִנֲאְּךִּתִאיְּכ ּךָכ ולכויזאלו ו ךילא ּומֲחלְנְו
 הָּכיֹרֹמאָל לשר יֵנְזֲאְב תאָרָקְוְּךלָהי :רמאל לא הָוהְיְ-רַבְד יִהְיַנ ל

 הָוהְי רַמָא תלול תַבַהא ךִיִרּועְנ דָסָח דל יִּתְרַכְז
 :'הָעּורְז אל ץֶרָאְּב רּבְדמּב' יֵרֲחֲא ְַּתְִל
 הָתְפּוְבִת תיִשאְר הָוהיל ָאְרְש שֶדְהּ

 ספ  :הָוהְיְ"םֶאְנ םֶהיִלַ אֶת הַעְר ּומָשָאְי וילְָאדלְּ
 :לֵאָרְׂשִי תיִּב | תומפָשִמלכְ בעי תיּב הָנהְידרְבְד ּועָמש

RF 4 \T : Del AG 

 הוהְי רַמֲאו הָכ5
 ילעמ ּוקֲחָר יִּכ לֶוָע יִּב םֶכיִתְוְבַא ּואְצָמהַמ
 ּורָמָא אלְֿ לָהּ לבֲהַה יֵרֲחַא כליו

 םָרְצִמ ץֶרָאמ .ּונָמא הָלעטה הָהְי היא
 הָחּוׁשְו הָבְרִע ץֶרֲאּב רֵּבְדַּמּב ּונָתא ְּךֶלּוּמַה

 13 **>6 | } 1? םיָנָפָמ | 14 1 תַּפִּת, 6 xאxaverigeran || 15 *° dl שמ ; 6 דלָכָל
mlt15,4 (ןֹופָצִמ 3%%) || * קמ 1 6 6 יִחְתַפ"לְע | 16 *  cfץֶרָאָה ןופצמ תוכְלְמִמ  

 MSS Edd םתא 1 םָּתֶא | ל גו ?Mss Edd 80 ny || 17 * >65% || ל <6%|
 < 141155 3 ףָּוצִמ | 5 62+ הוהי םִאְנ ףְליִצְַל יִנַא תא יִּכ | 18 * >68 | ל 6%

ml MSS Edd Vrs( גס) ו הזה םויַּב | =< >66; 012 | %1 6 cf(82) הֶּגַה םויַה  
mtr cs ins?) 6*% igyupév ||  >6 |תַמֹוחְלּו | < 6 ב- 6אטקס(9)צ (הֶרוצְּב  

 = 6% יִבְלַמְדלֶכְל | * 855 63 הירשלו | * >66; קז 41 (30 193155 'הכלו) |
 :i י1"יב ךליצהל, cfv 8 6%8; יי 'ב praeter vs mtr cadunt || (?כ 2, 1.2 **>66 |

 , | > <6%8; frt mtr cs dl | %% <6 | 3 OMS in- | 4 6 nnnמאי 6 5
<4 | 5 prb add, mtr cs dl. 



JEREMIA. המרי 

 ץֶרָאְּב תֹותָנֲעּב 'רָשַא םיִנָהְּכַהְִֶמ ּוהָיְקְלַחְּ ּוהָיְמְרי ייָרְבְּדי 1
 ּךַלַמ ןֹומֲאדְב והיָשאי יִמיְּב ויָלֵא הָוהְידרַבְ הָיָה רֶׁשֲא :ןָמְנְנַּב
 -ןּב םיקְוהְי יֵכיִּב יה ם וכלל הָנָׁש הרשע שֶלָשּב הָדּוהְי

 השאול הָנש הֶרָשָעְיִתַשַע םהידע הוה למ והיא
 פ | יָשיִמַחַה שֶרֶתַּב םַכׁשּוְרו תולָּנדַע הָדּוהְי ּךָלַמ
 :'רָמאל יילֶא הָוהְיְדרַבְד יהי
 ךיֶּתָשּדְקה 'םֶחְרִמ אֵצַּת םֶרָמְבּו ךיִתְַדְי ןָמָבב 'ְִּרוֶּצִא םֶרְפְּבּי

 רמאָו6 :יִּתַתְנ םִיוגל איִבְנ
 ס | יִכְנִא רַעָניִּכ רָּבַד יּתְעַודאְל הֵּגִה הֹוהְי ינדַא הָהֲא
 יִכְנָא רענ ירמאת" לֶא ילא הָוהְי רָמאּוז
 :רֵּבַדְּת ךוצא רשאי תַאְו דלת ּףךֶחלשא רֶׁשֲא-לָכ"ילֲ יִ

 ךלצהל ינא תאי  םֶהיִנּפִמ אָריִתלא
 יִלֲא הָוהְי רָמאָנו יִפדלע עניו יודָיתֶא הָוהְי תַלְׁשי :הָוהְיםֶאְג

 הֶּנַה םּוּיַה וְּךיִּתְדְקְּפַה יהַאְרִפ :ְדיִתְּב יֵרָבְד יִתְתָ הגה
 יסורַהְלְו דיִבָאַהְלּ ץותְנלְו ׁשֹותְנְל יֵתֹוכָלְמַּמַה- -לַעְ םיוגַה לע

 ם עמלו תֹונבל
 לָקמ רמאָו ּוהְיָמְרִי הָאֹר הָּתַא-הָמ רמאל יִלֶא הָוהְיזרְבְד יָה

 יגַא דקש"יכ תואר ְתְבָמיה יֵלֲא הָוהְי ראי :'הָאֹר יג דק
 ס  :ותשעל ירי
 ַחּופָנ ריִס רָמאָנ האר הָּתַא הָמ רמאל תיִנָש ילֶאו ההְיזרְבְד יהי
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 638 היעשי 66,20--4

 -לָּכַמ ו םֶביִחאִדלָּכ-תֶא ּואיִבֲהְופ :םִינּב יִדובְּכדתֶא ּודיִגַהְו ידובֶּכ
 תורְְּרְַּבּ םיִדְרְּפַבּו םיֵּבַצַבּו בֶכָרְבּ םיִסיסַּב היהילו הָחְנמ וםִיוגַה

 -תֶא לֶאָרׂשִי נב איבְי רׁשֲאכ הָוהְי רַמָא םֵלָׁשְִי יׁשְק רה לע
 םִיֹלַל םיִגֲהְכַל קא םֶהַמםִנְוי :הָוהְי תיּב רֹוָהָמ לכ הָחְנַמַה
 | :הָוהְי רַמָא

 הָשע נא רֶׁשֲא הָׁשְרֲחַה ץֶרֶאָהְו םיִׁשָדֲחַה םיִמָשַה רֶׁשֲאַכ יִכ<
 :םֶכְמְשְו םכערז דָמַעַי ןֶּכ הָנהְיְדַאְנ יִנָפְל םיִדָמָע
 תב תָּבש יָדָמּו ושדָחְּב שדד הָיָהְו

 יב םיִעָשּפַה .םיִשְנַאָה רנַפְב יאָר אי

 הָּבְכַת אל םָׁשִאְו תּומְת אָל םְעַלּת יִ
 :רֶשְּבילָכָל ןואַָדּוָָהָ

ar mlt MSS Vrs ;לו' 1 prb (cf 65( Dכל | 24 0+ רד. ל' 
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 :רָכְז הָטיִלְמַהְו ּהָל לָבָח אֹוְבְי םֶרָמְּב
 הָלֵאְּכ הָאָר יִמ תאָֹכ עמָשדיִמי

 רָחֶא םָיְּב ץֶרָאי לַחּונה
 תֶחֶא םעַּפ יג לנדא
 :ָהיִנּבתַא ןויצ = הדני הָלָחיִּ
 הָהְו רמי  רילוא אלו ריש יג

 פ :ְךְָתלֲא רמָא יִּתְרַצֲעְו דילומה יִנַאדא

 היִבַהֶאילְּכ ּהָב ּוליִגְו םֶלְשּרְיְתֶא ּוָחְמְשיי
 :ָהיָלע םיֶלְבַאְתּמַהלְּכ שושְמ ּהָּתִא ושיש
 ָהיַמֲחְנַּת שמ .םֶתְעַבְשּו ּוקְניִת ןעֶמְל יי

 סם  ּהָדּובְכ זיִּזַמ םָּתְנּנעְתַהו וצָמִת ןעֶמְל
 היֶלַמְדהַטּונ יָנְנַה היהְי רָמָאו הבי

 םָּג דובְּכ ףטוש לַחְנְכּו םולָש רָתְנְּכ
 :ועְשֲעְׁשִּת םיִכְרּבלַעו 'ּואָשְנִּת צלע יםָּתְקניִ

 םֶלָשּוריִבּו םַכְמָחִנֲא יִכֹנֲא ןַּב ּוּנַמֲחנְּת ּומֲא רֶׁשֲא שיִאָּב
 :ומֲחְנּת] הָנְתַרְפִת אש םֶכיֵתֹוְמְצַעֶו פבל שָשְוםְתיִאְּוי

 פ = = ויָבְיִאדתֶא םַעְו וינְכע"תֶא הָוהְדדי הָעְדנְו
 ויָתְבְּכְרִמ הָפּופְכְו אֹובָי שָאַּב הָוהְי הֵּנִה"יכי
 :שָאייִבָהְלְּב ותְרַעגְו ופא הָמָחְּב בישֶקֶל

 :הָנהְי ילְלַח ּּבַרְו רָשְּבלָּכ-תֶא וָּבְרִחְבּו יטפְׁשִנ הָוהְי ׁשֵאָב יב
 יָּדְוָתַּב ידַחַא רַתַא תֹוֹננַה-לָא םיִרֵהַטְּמַהְו םיִׁשְדקְתִּמַה ל

 רָבְכַעָהְו ץֵתׁשַהְו ריִזֲחַה רׂשּב ילָכָא
 ץּבקל הָאְּביםָהיִתָבְׁשְחַמּו םָהיׂשעמי יִבנָאְוי* :הָוהְיםֲאְנ ּופָסִי חַי
 תוא םָּתְב יִתְמָשְויפ :יִדובְּכ-תֶא ּואְרְו ּואָבּו תוגשַלַהְ םִיּגַה"לְכ"תַא
 לתָשק יִכָשִמ דָלְו ילו ׁשיׁשְרּת םיּונַה- -לֶא םיִמילֿפ ופֲהַמ יִתְחלָשְ

 -תֶא ּואְראלְו "עַמש-תֶא עמל רֲֶׂא םיקחַָה יה ןָר לבת
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 636 היעשי 66,7—65,19

 ימִעְב יְִשִׂשְו  םֶלָשּוְיִב יְִּלַנוופ
 :הָקָעְז לקו יֵכְּב לוק דוע ּהָּב עָמָשְיאָלְו
 םיִמָי לּוָע דוע םֶשַמ הייל

 רַעּגַה יִּכ ויָמָיתֶא אלמידאל רשא קמ
 :לָלְקְי יהָנְׁש הֶאַמְִּב אָטּוחַהְו תּומָי הָנָׁש האמ

 :םִיְרפ ּולְכָאְו םיִמְרְכ ּועְטָנְו ּובָׁשְְו םיִתָב ּוְבּוי
 לכי רַחַאְו ּועָטִי אֶל בֵׁשֵי רחאְו ּונְבִי אָל>

 :יָריֵחְב לֵב םֶהיֵד הׂשעמּו יע יִמָי ץֵעָה ימי
 " הֶלָחָבל דל אל קיִרָל לעג אלי

 :םָּתִא םֶהיֵאָצֲאצְו הָּמַה הָוהְי יִכּורְּב עז יִּ

 מח רָפָע שחנו כא לָכאְי רק רַקְבּבְ היראו דַמָאְכ ו הָלְטְובָאז5
 ּפ :הָוהְי רָמָא יׁשְדָק רה-לַכְּב ותיָחְׁשִיאָלְו יערדאל
 יִלְגר םֶדַה ץֶרֲאָהְו יאָסַּכ םִיַמְׁשַה הָוהְי רָמָא הָּכי 6

 :יִתְחּונְמ םּוָקמ הָז"יֵאְו יָלונְבְּת רֶׁשֲא תִּיַב הָזיִא
 הָוהיְדֶמְנ הָלֲא-לְכ יהיו הָתָשָע יִרָי ָלֲא-לְכ"תֶאוי

 ירְָדיילע ָרָחְו תּוויהכנּינעלָא .טיבַא הז
 בֶלָּכ ףרֹוע ּהָשַה ַחְבּוז ׁשיִא-הּכַמ רֹוׁשַה טָחּוש

 ןוא ּךרְּבִמ הָנֹבִל ריִכְזמ ריִזֲחיםַּד יהָחְנִמ הלעמ
 :הַָפִח םֵׁשְפַנ םֶהיִצּוקְשְכּו .םֶהיִכְדְּב ּורֲחָּב המה
 םֶהָל איִבָא םָתֹרּוְנֲמּו םָהיֵלְלעֶתְּב רָחְבֶא יֹנַא-סנ4

 יעְמְש אלו יִּתְרַּבְּר הנע ןיִאנ יִתאָרְק ןַעָי
 סם  תורֲחָּב יתְצפָחְאְל רשאבּו יֵניֵעְּב עַרָה ּוׂשֲעיַו

 ורבְּד-לֶא םיִדָרֲתַה  הָוהְיְדרַבְּ ֹלעֶמׁש5

 םֶכיֵאְנְש םָכיֵחַא ּורָמָא
 הוהְי דֵּבַכי יִמָש ןַעָמְל םָכיֵּדנְמ
 :ּׁשְבַי םַהָו םֵכְתַחֲמִׂשְב הָאְרנְו
 לכיהמ לוק ריִעָמ ןואָׁש לו

 ובא לוג םלַשָמ הוה ל
 יהָרָלְי ליִחֶּת םֶרָמְּב

 20 prb gloss | Cp  66, r1?'pמ | 2 < 65 ּויָה יִלְו | * 1 ? הָאְכְנּו | 6
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 הָוהְי רֶמֶא יְֶּחִי יםָכיִתֹובא תֹנֹוֲעְו יםָכיֵתְגועל
 יֵנּוְפְרַח תֹוֲָבְגַהלַעֶו םיִרָהָה"לַע ורטק רֶׁשֲא
 ס  םקיַחְלע 'הָנשאְר םֶתָלְעְפ יִתְַמּו

 לוּכָשֶאְּב שוריתה אֵצַמַי רֶׁשֲאַּכ הָוהְי רַמָאוהּכ*
 וב הָכָּרְב יִּכ והָתיִחְׁשַּ-לַא י רַמָאְו
 :לָּכַה תיִתְׁשַה יִתלְבְל ידָבָע ןעֶמל הֵׂשֲעֲא ןֵּב

 יָרָה שרוי הָדּוהיִמּו ערָז בְקֲעיִמ יתאֵצּוֲהְו
 :הָּמָשּונְּכָשְ יֵבעַו יֵניִחְב שרי

 רֶקָּב ץֶּבְָל רָֹכֲע קָמַעְו ןאצ"הַונל ןורָשַה הָיָהְוי
 :ינּוְׁשְרְּד רש יִּמַעָל

 ישדק רֶהתֶא םיִחְכָשַה הָוהְי יִבְזְע םָּתַאְויי
 :ִָּסְמִמ יִנָמל םיִאְלַמְמַהְ ןִמְלש דגל םיִכְרְעַה
 ּועְרְכִּת תבַטל םֶכְלְכ בֶרָמִל סֶכְתֶא יִתינָמו

 םָּתְעַמָׁש אלו יִּתְרַּבִּד םֶתיִנֲע אָלְו יִתאָרְק ןעָי

 פ וםָתְרְַּב יתְצַפְחאְל שאבו יניעְב ערה שעת
 הּוהְי יגֹדַא ורָמָאזהְּכ ןֵבָלי

 ּובָעְרִּת םֶּתִאְו ּולָבאיו יִדְבַע הָּגַה

 ּואָמְצִּת םֶתִאְו ּוְתְׁשִי יִדְבִע הגה
 :ּושְבַּת םָּתַאְו ּוחָמׂשִי יִדְבַע הָּגַה
 בל בּוטִמ :ּונְָי יִדְבְע הגה

 :ּוליִלִיְּת ַחּור רֶבָשַמּ בל בָאָּכִמ ּוקעְצּת םָּתאְו
 הָוהְי ינֹדַא ְּךְתיַמֲהְו יִביִַחְבל ּהָעּובְשל םֶכְמָש םֶּתְחַנַהְוי5

 :רֶחֶא םש יאָרְִי ויָדְבעַלְי

 יָא יהלאב רְּבְתו ץֶרָּב בתה רשאי
 ָמֶא יהלאּב עַבְׁשִי ץֶרָאְּב עֶּבָשּגהְ
 :יָניִעַמ ּורְּתְסִנ יִכְו תונשאָרֶה תּורָּצַה ּוחּכְׁשִנ כ

 השדח ץֶרֶאְו םיִׁשָדֲח םִיִמָׁש אָרּוב יִנְנהְיכז

 ארוב ינֲא רשאי רֶע"ידע גלינו ושיֵׂשי-םַאיכ 5
 :שוֶשָמ ּהָמַעְו הָליִג םֶלָשּורְיתֶא ארוב יִנְנַה יִּכ

nonnלֶא | 8  cf ad 6 | 5 Qל >66 1 יִּתְמְלְשְו  | DQ—7 516 69520  
 MSS 66 יִּרְבַע | 14 1 ? ית (ו?) || 15 = 66 ארלו יד; הָוהְי ידבעְלּו |

  Aלע.  | * insןָמא | 18 == (96)60 גו 'ִשָי 1" | ?4 = 16
41A* 



 634 היעשי 65,6—64,4

 הָתָאָר-אְל ןיע יּוניִנָאָה אל
 :וָליהַּכַחְמַל יתָׂשֲעַי ףֶתְלּז םיִהלֲא

 ורכז ךיִכְרדְּב .קֵדָצ 'הֵׂשֲעְו שָשיתֶא ָתְעַגפי
 :ַעָשּונְו םלוע םֶהָּבי אַטֲחַנ ְתפַק הָּתַאדְה
 ּוניִתְקְַצדלָּ םיִּדִע דָנָבְכּ ול אָמָטַכ יהב
 :ּונָאְׂשִי חּוְרכ ונינֹועו ו הְלֲעַּכ לבו

 ב קיזחהל רָּעְתַמ ךְמַׁשְב אוקי
 :ּונגֹועדְּב ּונְנּומְתַו ּונמִמ ףיִנְפ ּתְרִּתְסַהיִ

 התא ּוניִבֲא הָנהְי הָתַעְו
 ּנָלּכ ךְָי הׂשֲעִמּו ּונְרצְי הָּתַאְו רָמחַה ּונָחְנא
 ןְנֶע רֵּכְזּת דַעְלדלַאְו דאָמדדַע הָוהְי ףַצְתִּת"לַא*

 רֵּבְדַמ ּויָה שק ירָעּפ ּונלְכְ מעי אָנטֶּבַה ןה
 :הָמָמְׁש םַלָשּורְי הָתִיָה רָבְדִמ ןויצ
 ּוניתבא ךוללה רֶׁשֲא נָתְרַאָפְתְו ונשדק תב

 :הָּבְרָחְל הָיָה ניֶַמֲחַמ"לְכְ שא תפָרְׂשְל הָיָה
 ּפ :דאָמ-דע ּונָּנַעְתּ הָשָחַת הָוהְי קַּפַאְתִת הָלֲא-לעֲה

 יִנָשָקב אלל יִתאָצְמְ ולאָש אלל יִּתְׁשרְדְנ 5
 :ימשב ארקזאל יוָּדַלֶא :יִנַָּה יִנָּגַה יִּתְרַמָא

 ירו םעילָא | םיה"לּכ יי ִּתְשְרּפי
 םָהיִתְבְׁשִהִמ רָחַא  בוטדאל רבה םיִכָלְהַה

 דיָמָּת יִנָּפִלַע יָתֹא םיִסעְכִמַה םָעָה
 :םיִנֵבְלַה"לע םיִרְטְקְמְו תֹוננּב םיִחְבְ
 ּוניֶלְי יםיִרּוצָגבּו םיִרבקּב םיִבְׁשיַה

 םָהיֵלְּכ םיִלְנִפ יקְרפּו ריֹזֲחַה רֶשְּב םיִלְכָאָה
 ְךיִתְׁשדְק יִּכ יּבׁשַנּתלַא יא בֶרְק םיִרְמָאָה

 :םִּקַה"לַּכ תֶדְקִי שא יִּפַאְּב ןָשָע הָלַא
 ו 7 יּתְמְלָשְו יִּתְמַלׁש-סַא יִּכ הָשָחֶא אל יִנָפָל הָבּותְכ הָּגַה

1 (trsp 1 ןוָא רי cf 100 29 | ל certs cf 6 (prps (עישוי | 5 Vrs 
2 | 4 = ins fit ול | ] 2 1 6 66 ישע | =° 1 6 66 ּורכזי TT || 99 inc; prps 
)cf 6%( עֶׁשפַנו ּונֵלֲעַמְּב 1 עֶׁשְרַנע | 5 * 1 ל ₪ לבנ) | ל ml: MSS -1ננ | 
6 7MSS ּונגְגומְתַו; 1 5% 6 666 ּונְְגַמִּתַו | 8 62+יִּכ | 9 66 הָלָלְקַ) | זס !c 
21MSS+ 1536 1J7— | Cp 65, ד * 33155 623 יִנּולֶאש | * 1 6 טופ אָרְק + 

  | 51קרפ, סקרו  Kארק | 2 62+ הָרזמּו | 4 5 695 < ד. טחמ)0006 | ל

pls 1? 7% 



63,10—64,3 JESAIA 633 

 םֶלֲאְנ אּוָה ֹוָתָלְמָחְבּו תְבַהֶאְּב
 :םָלֹוע יַמילְּכ םָאְׂשִנְִו םִלָׁטנְו

 וׁשְדִק חּוָרתֶא ָבְִֶו ּורָמ הָּמָהְויי
 םָּב"מַחְלִנ אֹוה | םֶיֹואָל םֶהל הי
 יוָמִע השמ* םָלּועיָמְי רכזי
 ונאצ הער תֶא םִיִמ יםָלעּמַה ו היא

 :ושְדְק ַחּוְדתֶא וָּבקְּב םשה היא
 ותְראְפַת עורָז הָשמ ןיִמיִל ףילומי>

 :םֶלּוע םַש ול תֹוׂשְעַל םֶהיִנָּפִמ םִיַמ עְקוּב
 רֶּבְדַּמַּב סּוְסַּכ תומהְּתַּב םֶכיִלּומיצ

 דִּרַת הָעְקְּבַּב הָמָהְּבַּכ+ יּולשְּכְי אל

 מע ּתְגַהְנ ןּב ּוגֲחיֵנְת הָנהְי חור
 :תַרָאְפִּת םַש ָּךָל תושָעְל

 דתְראּפתו ּךָשדק לּזִמ הֵאְרּו םִימָׁשִמ טּבַהי5
 ךיעמ ןומה 'ְִתרובְּו ךְתֶאְנק היא
 ּוניִבֲא הָתַאיִכי< 'קּפַאְתַה יִלֶא" ףיִמִחְְו
 ּונָריִּכי אָל לֶאְרָשְִו ּונָעְדְי אָל םֶהָרְבַ יִּ
 ְַמׁש םֶלועְמ ּונְלֲאְג ּוניִּבָא הָוהְי הָּתַא

 ְךֶתֶאְריִמ נבל חישק  יִכְרְדִמ הָנהְי ּונֲעְתַת הָמָליז
 :ךַתְלִחג יִטְבְש  ךיִדְבַע ןעֶמְל בוש

 ִּךָשְּקִמ ּוסְסוְּב ּוניֵרְצ ףָשְדְקְ"םע ּוׁשְרי רֶעְַמְלי
 סָהיִלֲע ךְמש אָרְקנְאְל | םּב ָתְלׁשְמ"אְל םֶלועְמ ּוניִיָהי

 ּולְזָנ םיִרָה ףיִנְּפִמ תדרי םִיָׁש ָתְעְרְק"אּל
 ׁשֵא"הָעְבִּת םומ םיִסְמַה שא ְַלְקִּכי 4

 וגר םיוג ףיִנְפִמ ְּךירָצלָךֶמׁש עיֶדוהְל
 הָוקְנ אָל תְְרְנ ְךְתֹושֲעב*
 ּועְמָׁשיאל םֶלועְמּוי :יּולְזָנ םיִרֵה ךיִנְּפִמ תדרי

 [ro 0155 Vrs Ni || זז ** <6#; prps רד רד תונש Dt) 32,7); תסתמ 5
mlt MSS minus recte648 הָל-- || 5 516 8 6 666;  prb 6 pc MSSודבע 'מ || < 1  

trsp frt haec vb post TN(14) || 14 Vrs sn |15°1יער | 13 *-* 6 'ּכי אלו;  

 6 21MSS Vrs ךֶתְר-- (8 ךית--) | ל פז קָּפַאְתַת אָנ"לַא ( 6 et 64,ז1) |
 17 68 + ןעַמְל | 18 יו םיִעָשְר ודַעַצ הָּמָל (6% רה ּונָשרָי 'טל) | 0 1 :םהילע (8

hic fin cp 63 invenisse vid) | Cp 64, 2 °° gloss ex 63,19; פק / ad .ועמש 
Biblia. 41 



 632 היעשי 63,9—62,9

 הָוהְיתֶא ּולְלַהְו ּוהָלְבאי ֹויָפְחאְמ יב
 פ  ּגיִשְדְק תָרַָחְּב ּוהָּתַשי ויצְּבְְמּ

 םַעָה ּךְרָב ּונּפ םיְִעָשּב גרבע ורבע
 ןְבאַמ ולקס הָלָסִמַה ולס לס

 :םיִמעֶה-לע סָ ּומיִרָה
 ץֶרָאָה הצקלֶא עיִמְׁשַה הֶּוהְי הָנהיי

 אב ךעשי הָּגַה ןויצ-תכל ּורָמִא
 :וינפל ותְלָעְפּ ותא רָכָש הָּגַה
 הוהְי יִלּואָ שֶרְקַה םע םֵהְל ארק?

 .פ | הָבָצִנ אל ריָע הֶשּורְד ארק ית

 ' nפ ברק יהעצ שבלב - רָּדָה הָז
 :ֵעיִׁשֹוהְל בר "הקָדְצַּב רֵּבַדִמ ינא

 תב כ יד ףׁשּובלל םדֶא עמ
 יִּתַא שיִאדןיִא םִיִמעַמּו יּבְל יִּתְכָרְּדו הָרּופ

 יִתָמֲחַּב "םֶסְמְרֶאְו יִּפאְּב יםֵכְרְדֲאְו
 :'יִּתְלֲאְנָא יׁשּובלַמ-לָכְו ילנְּב-לע םָחָצנ ינו

 :הָאְב יִלּאּג תֶנְׁשּג יֵכלְּב ֶקָ ו יי
 ךמוס ןיִאְו 'םָמּוהָשֶפְו רע ןיאו יטיִּבַאו
 :יִנְתְכְמְס איה 'יִתְמַחְו יִעְרְז יל עשו
 יָתָמֲחַּב 'םֶרְּכשַאְו יִפאָּב םיִּמַע יסּוָבָאְו

 ס  :םֶחַצַנ ץֵרָאְל דיֶרֹואְו
 הוה תלה ריִּכְזַא ו הוהְי יִלְסַח
 לֵאְרְׂשִי תיִבְל בּוטיבַרְו הָיהְי ּונְלְמְנ-רֶשַא ל לע
 :ויָדָסֲח בֶרְכּו ויַמָחְּ יםֶלָמְג-רֶשַא

 ּרָקׁשִי אל םיִנְּב המה יִמעְְא ראי
 םָתְרְצ"לֶבְּבפ :עיִׁשֹומְל םֶהָל יֶהְי
 םעיִשּוה ֹוָנְפ יִּוֲאְלַמּו רֶצ יאָל

 g mlt MSS 'מ | Cp 63, r * prps םֶּצֶאְמ et רַצֹּבִמ )6 רצבמ) | 16 9
 (radirns@) דעצ | 51 'צ cf 6 | 5 686 ברו )pצקs ַהֹּכ בר; 46 0 בֶר) | 21'בל|
 3יומו..יָאוי.ָאְו| * 1 אג | 5 י*1'ִאָו - . 'אָו | ל 63 3055 יִתקְדִצְו | 6ויאו|

b] םֵרְּבְׁשֲאְו (mlt MSS 3) [ 76 9 (68 בוט בר dex bonus cf 15) || ל 9 

 אל | < 16 6 ךֶאלמו רצ  Q 17MSS Vb; 16 8ל | +  * huc trspף | 39



8 JESAIA 631 

 םֶקָלְח ירי הָמלְכּו הָגְׁשִמ יסֶכְתְשְּב תַחַּת
 :םֶהָל ֶָיְהְּת םַלֹוע תֶתְמְש ּושְריַו הָנְׁשִמ םֶצְרְּב ןֵכָל

 הֶלּועְּב לז אנש טָּפָשַמ בהא הָוהְי יִנֲא יִכ*
 :םהל תוָרְכָא םלוע תיִרְבּו תַמֲאַּב םְתָלעַפ יִּתַתָנְו

 םייִמעֶה ךוְְּב םָהיִאָצֲאָצְו םֶערז םִיגּב עֶדֹונְופ
 פ | :הָנהְי דֵרִּב ערָז םה יִּכ םּריִּכַי םֶהיֵאְר"לְּ
 יַהלאַּב ישְפַנ לֵגָּת הויב 5 שוש וס

 = ָּחילְכ הָדעַּת הָלּבַכְו ראפ הכי לתת
 ַחיִמְצַת ָהיֶעּורָז הָננְכּו ּהָחְמִצ איִצות ץֶרָאָכ יב

 :םיוגַהד לכ דָגַנ "הָלָהְתּו הָקָדְצ חיִמְצִי הֹוהְי ינדַאְוְּ
 טוקַשֶא אָל םֶלָשּורִ ןעמלו הֶשָחֶא אל ןויצ ןעֶמְלי 2

 רעבי דיִפלּכ הָתְעּוׁשִו ּהָקְדצ הנכ אירע
 ָךדּובְּכ םיֶכָלְמלְכְו ךקדצ םיונ ּואְרו
 :ונבקי הָוהְי יפ רשא שח םש ל ארְְ

 הלב ָכּולְמ ףונּו  הָהוירוב תֶרָאְּפִת תֶרְמַע תי
 להַמַמש ידוע רמָאידאל* ךַצְרַאְלּו הָבּוזע דוע ְּךֶל רַמָאְיאְל

 הָלּעְּב ְּךֶצְראָלּו הָביִצְּפָח רק ַךָל יִ
 :לַעְּבִּת ְּךַצְרֲאְו ב הָוהְי ץפָחיְּכ
 יָּיִנְּב לעב הָלּותְּב רּוחַּב ילַעְבְידיב5
 ס יְָהלֶא ְיֵלְע שיִשָי הלל ו ןְתָח ששמו

 םיִרָמְׂש יִּתְדְקִפַה םלשורי ְךיִתֹמוח-לעֿפ
 ּׁשֲחְי אֵל דיִמָּת הָלֵלַהלְכְו םֹוּיַה"לַּכ
 .:םכל יָמְּדלֲא הָוהְיְדתֶא םיִריְִּזִמַה
 ן5וכי-דע ול יִמָד ּונּתִּת-לַאְוז
 :ץֶרֲאּב הָלַהְּת םֶלָשּוריְדתַא םיִשְדַעו

 וע עּוָרְזבּו ָניִמיִּב הָנהְי עשב
 ףיביאל לכאמ דוָע ָךֹגְנְדיתֶא ןַּתֲא-ָא

 ב ָתַעְָי רׁשֲא שרית רכב ּותְׁשִי-מאְו
 7 יו םָּתַׁשְב יִּכ | יוּוׁשְרַי (ג1 קרע | 8 1 6 51155 668 הָלְועְּב | זס 1

frt62, 3 0 ףינצו | 4°  trsp ante 10? | Cpזז  vsיִנָטע | ל 1 ןיִכי |  velיֵנֲַטַעַי  

 add (cf mtr) | * 1 הָמַמש cf 54,ז | 5 *1 לַעְבְְכְנהיִּכ | < 1 נב 'בי 6 ךלְעְבִ
 נב (ש 147,2)



 630 היעשי 61,6—60,16

 קית םיִכְלְמ רֶׁשְו .םיוג בלח תקנו
 :בְקעי ריכא ְּךֶלֲאָגְו ךעישומ הָוהְי יא יכ תעלו

 ףֶסַכ איִבֲא לֶזְרַֹּה תַחָתְו בֶהְז איִבָא תׁשֹהְנַה תַחָתי
 לרב םיִנָבַאָה תחת תֶשחְנ םיִצַעָה תחת
 :הקְִ ּךִיָשְנֶכְו םולָש ךְְֵּקְפ יִּתְמְשְו

 ְָּובְִּב רֶבָשְו דֶש  ְראָּב סָמָח דוָע עַמָשְיאָלי
 ל :הָלַהֶת ִיָרְטְּו ךותמוח הָעּוׁשְי תאָרָקְו

 ריִאְיײאְלַחְריַה הָנֹצְלּו םֶמּוירוָאְלשַמָשַה דֹוֲע ל" -הָיָהיאל 19
 ְּדּתְראַפתל ףיהלאו םָלוע רול הָוהְי ףָלדהיהְו
 ףֵסָאַי אל ְּךַחַריִו ךשמש דוע אביאל

 :ּךְלֶבָא ימי ּומְלָשְו םֶלוע רוָאְל ְךֶל"הָיְהִי הוה יִּכ

 ץֶר ושרי םלועְל - םיקידע לכ מיי
 :רֵאָפְתַהְל 'יִדְי הָשָעְמ יעָטִמ רָצְג
 םּוצָע יול ריִעָצַהְו ףֶלַאְל הָיהְי ןטקהי>

 פ  :הָנְׁשיִחַא ּהָּתְעְּב יהָוהְי יִנַא
 יִתֹא הָזהְי חַשֶמ ןעי יל הָוהְי ינדַא ַחּוְךי 1

 בלײיְֶּבְׁשנל שבחל יִנָחְלש םילנע רֶׂשבל
 :"ַחוקדחקּפ יםיִרּוסַאלְ רורּד םיּובָשל ארקל
 יוניהלאל םֶקָנ םוְיְו הָוהיִל ןוצְרתנָש אָרְקְל

 תַחְּת ראָּפ םֶהָל תַתָל ."ןויצ יִלְבאְלוּושְל :םיִלָבַאלּכ םַחְנְל
 רֶפַא| | הָהְּכ חּוְר תחת הָלַהְת 'הָמעְמלָבאי תַחִּת ןושָש מש
 :רָאְּפְתַהְל הָנהְי עטמ קֶדֶצַה "יִלֶא םֶהָל אָבְקְו
 וממוקי םיֶנשאְר תֹוָמְמְׂש םלוע תֹובְרְח ּונָבּו

 :רֹוָדְו רֹוְּד תֹוממׁש ברח יִרְע ּושדחְו

 :םֶכיִמְְכְו םֶכירָּבַא רָכַנ יִנָבּ .םָכְנצ ּועְרְ םיִרָז ּוְדְמָעְו5

2 

aרמות םֶדובְכְבּו ה םיוג  

16 Var? ;דַשְו 1 ft דשְו | r9 dl; 62+ הליל post 7? | 2ז * 0630 al 
 , | Cp 61צל (יִּתְרַּבּד?)  | 22 excיִעָטַמ, א ו--; 1 קמ הוהי עַטמ | ל 6£ויָד

 || : טק  (vel NP?) | 2 hucַחוקחְקִּ  16 pl MSS Vrsך 5 6 דטְסגס6 | ל
3 ** prb add || ל-ל 1 haec vb inverso ordine | © mlt Mss Edd יליא | 6 prps 

 .)?( ּורָמָאתִת  (cf 6 Bavupagercecee); alורְּדַהְתִת



60,1—15 JESAIA 629 

 :חַרַז ךיִלָע הָוהְי דֹובְכּו ךֶרוא אָב יִּכ ירא יִמּוקי 0

 םיִּמֶאְל לַפְרעו ץֶרָא"הָּסַכְי ךשחה הָגַהְיִכ
 :הֶאְרִי ךיִלָע ודּובְכּו הָוהְי חַרְזְי ךילָעְו
 :ךחרז הגל םיִכְלמּ ואל םִיֹונ ּוָכְלָהְו

 ףלדּואב ּוְִּבְקִנ םלּ יִאְרּו ךיניע ביִבָסיאְשי
 :הָנַמָאַּת רצ-לע ךיַתְנְבּו ּואֹבִ קיִחְרמ ָךיִנּב
 בבל לבַחְרְו דחפו ְּתְרַהְנְו יִאְרַּת וַאֿפ

 דל ּאָבְנ םָג לח. מַה לע פי
 הָפיִעְו ןידמ יִרְכִּב ָךַסַכִּת םיִלַמָג תַעְּפָש

 אשי הָנובְלּ בֵהְז ּואָבָי אָבְשִמ םַלָּ
 ורשבי הוהְי  תֶלַהְתּו
 ְָּנּותְרָשְי תֹויָבְנ יליא  ָל ּוצְבָקי רָדק ןאָצ-לכ

 :ראפַא יִּתְרַאפַּת תיִבּו יִחֵּבְזִמ 'ןוצְרדלע' ּוָלעֵי
 :םֵהיִתְּבְרַא-לָא םיִנֹויַכְו הָניֵפּועְּת בָעָּ הָלֲאדוִמ

 להָנשאָרְּב ׁשיִׁשְרַּת תֹויַנֲאְו וקו םיאו ילדי

 םָתֲא םֶבָהְּו ֶפְסּכ קוזרמ ב איִבָהְ
 :ְָרַאפ יִּכ לֶאָרְׂשִי ׁשֹודְקַלְו לא הָוהְי םֵׁשְל

 ךנּותרשי םהיִכְלַמּ ךיתמח רָכְנדיִנָב ּוָנָבּופ
 :ךיִּתְמחְר יִנוצְרַבּו ְּךיִתיִּכַה יִפְצְקְב יִּ

 ּרְנָסִי אל הָליֵלְו םַמֹי דיֶמָּת ּךיִרָעָש "ּוחַּתְפּויי
 :יםינהנ םהיִכְלַמּו םיוג ליח ָךילֲא איִבָהָל

 נחי רושאתו רה שרב אוב לא ובלה דפ <
 :ידבַכַא יֵלְנַר םוקְמּו יִשְּדְקִמ םוָקְמ רֵאַפָל
 ּךִיִלְנַר תוָּפַּכְלַע ֲחַּתְׁשִהי ףךינעמ יִנָּב חוחש ְּךָלַא וכלה +

 -ךיצָאְֶמדלּב] :לַארְׂשִ ׁשֹודְק ןַצ הָוהְי ריע ְךָל וארו
 רבוע ןיִאְו הֵאּונְׂשּו הָבּזֲע ךַתויָה תַחַּתיפ
 :רִדְו ריח שוָשמ םלוע ןֹואְנִל ְךיִּתְמִׂשְו

 ,Cp 6o 2 1 'ח | 5 * mlt MSS יארית; 1 41 || ל nonn MSS )6?( בהרו; 14[
 6 6%** + kai Aigov ripiov (6 = 4( | 7 5 66 ₪ ָךָנּורמשי (ףססטסו) | ל 1 6
 4155 6663 לע ןוצרל | < 66 יִתְלַפִּת | 4 1 6 66 רַאָּפִי ו! 1 רַאָפְל ₪ 13 |
 9 **1 fit ּווקי םויצ | ל 254155 8 'ִָּ | זז :1 6 6939 ּוחְּתְפְנְו | * 1 םיִנֲהּונ |

.(%)6%< ** 14 | (6%)8< ** 13 



 628 היעשי 21—59,7

 יִקְנ םָּדךַּפְׁשִל ּורהְמיו ּוצרָי עֶרָל םֶהיֵלְגַרל
 :םָתֹולְסָמַּב רֶבָשְו דש ןֶוָא תובָשָחַמ םֵהיֵתְבְׁשַחמ
 םֶתְלְגְעַמְּב טָּפָשִמ ןיִאְו ּועָדָי אל םולָש ְךֶרְב*

 :םוֶלָש עדי אל אב ךֶר לָּכ םֵהָל ושקע םֶהיִתוְביִתְנ
 הָקַדִצ נניִׂשת אָלְו ּונָּמִמ טּפְׁשִמ קַתָר ןַפ-לעפ

 יָדַלַהְנ תולְּפַאּב תתוָקִנְנל ךָשח"הנַהְ רֹואָל הָּגקְנ

 השש םיניִע ןיִאְכּו ריק םירועכ הָשָשְנְנ יי
 :םיִתַמַּכ םיִּנָמְשַאְּב ףׁשַנּכ םִירָהְצב ּונְלָשְּכ

 הָגָהָנ הָנֶה םיִנּויִכְו ּונְלָּכ םיִּבְרַכ הָמְהָנִיי
 :ּוּנַמִמ הָקֲחָר ְר העושיל ןיאָנ טּפְׁשִמַל הוק

 ּונָּב הָהָנַע וניתוח ְָרְגִנ וניִעָשְפ ּוָבְרִכי
 :םְּעַדְי ּוניֵתֹנועֶ ּונָתַא ּוניִעָשָפיִ

 :רקש-ירְבה בלמ יונה יורה הרסו יקשעירבה
 דֹמעֶּת קּוחְרַמ הק טָּתְׁשִמ רוח גַּפְהְו

Co 

 - :טפשמ ןיִארּ ריב עו הָוהְי אט
 עיִּגְפַמ ןיִא יִּכ םֶמּותְשיַו שיפ ןָאדיּכ אָפ

 ּוהָתָכָמִכ איֵה ֹוָתָהדצָו ֹועְרז ול עשו
 וׁשֹאֹרְּב הַָעּוׁשָי עַבֹוָכְו ןירשּכ הָקְרִצ שבלול

 :"םֶלָשי]  :הָאְנִק ליעָמַּב טעיו תל םֶקָנ יֵדְנְּב שבלי
 לּומְג םיִיִאְל  ויָבְיאְל למ ויעל הָמֲח םֶלָשָי ילַעָּ .תולָמָ לעָבופ
 ודובָּכְדתֶא ׁשַמַׁש-הַרְזמִמּו הָוהְי םֵׁשתֶא בֶרעמִמ ואָרייְוופ

 :ֹוב הָסְסְג הָוהְי ַחּוָר רצ הנ אָבְייִּכ
 :הָיהְי םָאָנ בֶקעיְּב עַשָ יבש לאו ףויצל אָבּוס

 ךּול ךילע רֶׁשֲא יַחְּור הוהְי רָמָא םֶתוא יָתיֵרְּב תאְז ינַא>י
 רז עֶרָז יִפָמּו ךעְרז יִפמּו ךיפִמ ושומידאל ךיִפַּב יִּתְמַש
 ם :םלועדדעְו הָּתַעַמ הָוהְי

 8 1MS Vrs D3 | זס ? ?zz vigore; ins יָה | 1213נַתאָּטַחְו | 13 * 1 6

(dittogr ?) | 127] | 15 dub; trsp prb huc : | 17 dl (>6¥) |שקע* | 1: ורה  
18 = 1 fit לּומָּב cf 18b ||  >6(&), add || r9 *1 6 pl MSS Edd וארו (a ((האר 

 מ 'ָּפ ביִׁשְו | 21 1 םָּתֲא.  *)6?( Rom 11,26 's | "16 6 Rorל 16 650 'ָנְכ | כס

 הרֶׁשֲא יִרָ
 רַמָא עֶר



7-6 JESAIA 627 

 תב איִבָּת יםיִדּורְמ םיינעו ְּדֶמְחַל בַעְרְל סֵרָפ אֹולֲהד
 :םֶלַעְתַת אֶל ָךְרָשְּבִמּו תיִסְכְו םרֶע הֶאְרִתְיִ

 חָמְּצִת הָרַהְמ ָךְתַכְרַאו ףְרוא רחשכ עָקָּבִי זַאי
 יִַּּפְסאְי הָוהְי דוב ד נפל ךַלִהְ
 ינָגַה רַמאיִו עָּגשְּת הָבַעי הָנהְו אָרְקִת זַא

 :ןואדרָּבדו עָּבְצַא חֶלָש יהָמֹומ ְךְכוּתִמ ריִסֶתיַא
 עיִּבָשִּת הָנַעג שָפְְו 'ִָּשְּפנ בֶעְרָל קְפְתְוי

 :םָרָהָצכ ָךְתָלִפאְו א ףשחב חַבְָ
 ְּךֵׁשְפַנ תּוחָצְחצְּב עיְֵּׂשַהְ יִמָּת הָוהְי חני
 הור ןגָּכ תיִָהְו יץיִלֲחַי ךיֵתֹמְצַעְ
 :ויָמיִמ ּובְזְכְיִדאְל רשא 'םומ אָצומְכּ

 םֶמּוקּפ רדוד יִדָסוְמ םָלוע תוֶבְרְח ממ ּונְבּוי
 :תֶבָשָל 'תֹוָביִתְנ בֵבֹוׁשְמ- ץֶרפ רֶדג ףָל אָבְקְו
 יִשְדָק םיְּב יֶּרַצְפַח *תושע =ְּךכְנַר תֶּכַׁשְמ ביש

 דָבָכְמ 'הָוהְי שודקל גג תָּבַשַל ָתאַרְקְ
 רָב רּדו ָךְְּפָח אֹוָצְמִמ יִכְרִד תֹוׂשֲעַמ ֹוּתָדּבְַ

 ץֶרָא יֵתוֿמְּב"לע ּךיִתְבַּכְרַהְו הָוהְי-לֲע ֵנעֶתְּת זָאיצ
 ס ורד הָיהְייַפ יִּכ ףיִבֶא בקע תלחנ יּתְלְכאהְ

 :עֹוְמְׁשִמ ֹונְזָא הֶדְבָבְאלְו עישוהמ הָוהְי"דִי הָרצְקְאל ןהי 9
 םֶכיֵהְלֲא ןיִבְל סֶכְניּב םיִלּדְבמ ּוְָק םֶכיִתְכועְדַא יב

 :ַעוְמָשִמ םָּכִמ = םִָנָפ ּוריִּתְסַה םֶכיִתואָּטַחְ
 נב ֶכיִתוְעְּבְְאְו םּוב ּולְְגְנ םֶכיּפַכ יב

 :הָּגְהְת הָכוע םֶכְנושְָל רֶקֶשּורְבִּד םֶכיִתוְתְפש
 הָנּומֲאָּב טּפְׁשִנ ןיֵאְו קֶדָצְב ארקְיא+

 :ןְָא דילּוהְו לָמָע וָרָה אְוְשירְּבַדְו והתדלע תֹומְּב

 :הָעְפֲא עֶקְּבּת הכֹּוַהְו תּומָי םֶהיֵציְּבִמ לָכאָה
 םָהיֵׂשֲעמְּב ּוסּכְתַי אָלְו דֶגָבְל ּווָהְידאל םֶהיֵרק5

 :םֵהיֵֹכְּב סָמָח לעפּו ןְנָאיׂשֲעמ םָהיֵשֲעְ
 7 1? םיִדְרְמּו | ל 4סג155 לַא | 8 1? (52,12) ףַפסַאְי | זס *1? קפ [1
 6 11155 625 ְףָמְחַל | זז * 1 ףילחי (ףתמצעול) || ל v excמ? (םייַח?) | 1
 ְיָנְב (60,ז0) | * nt prpsצ—? | 13 *16 6'ֵעַמ || ל מוז M55 ךיצ-- | 91? לֵאָרְׂשִי
 "?vel ׁשֶדֹחְל | 14 0" יֵתָמְּב, א יֵתֹומָּב | Cp 50, 317 ּולָאְִנ | 51? הָר-



 626 היעשי 58,6—57,14

 רַמָאְו< = :ִׁשְדָקירִה ׁשריְו ץֶרָאלַחְנִי יִב הָמֹוחֲהְו
 ס  ליִמע ּךַרִָמ לושְכִמ ּומיָרָה ְּךֶרָד"ּונּפ ּולָסּולְס
 ומָש שוָדְקְו רע ןֶכׁש אָׂשנְו םֶר רַמָא הכ יי

 ַתּור"לַפׁשּו אָּכַּד-תֶאְו ןוּכָשֶא ׁשֹודָקְו םוָרְמ
 :םיִאָּכְדנ בל תֹיֲחַהלְ םיִלָפְׁש ַחּור תֹויֲחַהְל
 וא חצנל אלו ביִרָא םלועל אֶל יב

 יִתיִשָע יא תמו ףוטעי ינָפְלִמ הריק
 'ףצְקֲאְו רָּתְסַה 'ּוהְּכַאְו יִּתְפַצְק "ָעָצַּב ןועביז

 ּוהָאְפְֶאְו יִתיִאְר ויָכְרִד* :וְּבַל ְֵּרָדְּב בָבוש לי
 םִיָתְּפְׂש *בוָנ יארובופ :ויִלָבַאלְו ל םיָמֲחְנ םֶלָשַאְו יוהַחְנִאו
 :ויִתאָּפְרּ הָוהְי רַמָא ברל 'קוחרל םולָשו םולש

 לוי אֵל פק יִּכ ׁשרְנַנ כ םיִעָשרַהְי
 פ = :םיִעָשְרֶליַהלֶא רַמָא םולְש ןיאיי :טיִטְו שפר ויַמיִמ ושני
 לוק םֶרָה רֶפושּכ ְּךׂשֲחַּת-לַא ןורְנְב ארק 5

 :םתאטח בקעֶי תיִבָלּו םֶעְשַּפ יִּמַעְל ְךּגַהְ
 ןוצפֲחִי יִכְרִּה תעדו ןּושרֶדָי םויומוי יִתואְוי
 בָזָע אָל והלא טָפָשִמּ הָשָע הָקָדְצְדרֶשַא יו

 ןְּּפְָי יהא תברק קֶדצייִמּפשִמ ינו
 עָדַת אָלְו ונָשְפַ וניגע תיִאָר אָלְו ּונָמַצ הָמָכ

 :ּושָנְבִת םֶכיֵבְצעילֶכְו ץֶפַחּואְצְמַת םֶכְמְצ םוְּב ןָה
 עשר ףֵרְנֲאְּב תָּכַהְלּו .ּומּוצָת הָּצַמּו ביִרָל ןהְי

 :םֶכְלִק םִרָּמּב עיִמְׁשַהְל םויכ ּומּוְצְת"'אָל
 ושְּפַנ םָרֶא תּגַע םָי .ּוהַרְחְבֶא םֹוָצ הָיְהְי הָזָכַה

 עיי רּפֲאָו קַשְו ושאר ןמְנַאָּכ ףכֶלַה
 :הָוהיִל ןוצָר םוָיְו .םוצחאָרְקִּת הָזְלַה

 ֹוהַרָחְבֶא םּוצ הז אולה
 הָמֹומ תּוָּדנֲא רָּתַה עשר תְָּצְרַה הת
 :וקּתנּת הָמֹומלָכְו םיִשָּפָח םיִצּוצְר חלָשְו

 14 ¥ רַמאְו | 17 * 6 00 ד? ער (ּנוָעַּבְ) | ל 1 6 698 'אָו || < 1 ףצקו |
 18 * קזקs ּוהָחְנָאַו | ל huc טפק + | ?r9 * ins יִנַא | ל א בּונ, 0 ביִנ 1? דיִנ

Cp 58, 3 Vrsהוהי |  ca 5oMSS16,5( | 20 1? שדגנ 6 'דניו | 21  cf Hi 
 םֶכְּצפָח | 4 *1? 6 6£ׁשָר | ל ca 60MSS אלו | 6 * is ₪+ הוהי ינדא םֶאְנ

sing.ל 1 6 669  | cf6 
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 רכש הָאְּבְסִנְו ןיָיהָחְקֶא ּויְתַאי*
 :דֶאְמ רֶתַי לֹודְג רֶחֶמ םֹוָי הָזָכ הָיָהְו
 בֶל-לַע םָׂש שיא ןיִאְ דָבִא קיֵּרַצַהְי 57

 ןיבמ כ םיִּפָסֲאָנ דָסֲח"יִׁשְנֲאְו

 פ "וכ דלהי םֶתֹובְכְׁשִמלע להונג

 הָגְנִע יֵנְּב הָּנֲהיּובְרְק םָּתַאְו
 ּגָנעֶתִּת יִמ-לַעצ :הָנְזִתַנ ףָאָנִמ עֶר
 ןושָל ּוכיָרֲאַּת" הָפ ּוביִחְרַּת יִמ"לע
 רש עֶרָז עַׁשַפירָלו םָּתַא-אֹלֲה
 ןגער על תַתַּת םיִלָאָּב םיִמָחַגַה

  :םיִעָלּסַה יִפְעְס תַתַּ םיִלָחְּּב םיִדליה יֵמֲחְׂש
 לר םַה םֶה לח לַחָיקְלַחְב

 :יםחְּנֶא הָלֶא לַעַהי הָחְנַמ תיִלָעה ּךֶסַנ ּתְכַפְׁש םֶהָל-ִ
 דבְּכְׁשִמ תמש אָשְנְו ּהֹבָנירַה לע
 :חַבַ בול תיִלֲ םש"ּנ

 ּךְנּורְכז תִמַש הָזּוזְמַהְו תלה רַחַא
 לְְּכָשִמ ְתְבַתְרַה לעת תילנ יתַאמ יִּ
 :תיִזֲח דָי .םבָּכְׁשִמ ְּתְבַהֶא םָהַמ יתר
 ףיחקה יִּבְרִתַ ןָמָשב למל יִרָשְתַופ |

 :לוָאׁש-דע ְליּפְׁשּתַו קֹהָרַמ-רַע ףירצ יחְלָשתַ
 שאונ ָּתְרַמְא אָל ּתעגִ כ בֶרָּבוס

 :תיִלֲח אל ןכילע תאָצָמ דד תיח
 יבּנַכְת יִּכ יִאְריִּתַוְתְנַאָד יִמתֶאְוי
 ךְבל לע משאל תְרַכָז אָל יִתואְו
 ס  :יֵאָריִת אל יִתואְו םלֹעַמּו הָׁשֲחַמ יִנַא אֹלֲה
 ךישעמ"תאו ףךתקדצ דיִנַא ינאי
 ףיצובק ְךֶליִצַי -ךקעוָב :ךוליעוי אָלְו
 לְבָהחַּקִי ַחּוְרדאַשי םֶלְּבתֶאְ

 12 8" | Cp 57, 2% trsp? huc + | | ל ins -לָּ |31 ית al) הנ תֶפְאְנִמ | 51
in fin vs et init vs 966 ךותְּב | 6 + ? 484 | 8 *1?? ותֶאַמ | * 1 אציִרָכּתַו | © 6  

 םֶּמִא ְּךַתָנְוַ"תֶא יִּבְרַּתַו cf Ez 16,255 | 9 20 (ornasté unguento) יִכְסֶתַו? |

 Ir 1 6 GAZ (ef negligens) םִלֲעַמּ | r2 פק? : ad ךישעמ | 1 ךיצוקש

- 
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 :ףָכיּואֲחְמִי ןלְבּוּת םִלְׁשְבּו ּואֵצַת הָחְמְׂשְב"יַכיי
 הָדָׂשַה יצע"לָכְו הָּנַר םֶכיֵנְפִל ּוָמְצְפִי  תועְבֶּנַהְו םיֶרָהָה
 סַדֶה הלעי רַּפְרָּסַה תחת שוב הָלעי ץוצענה תחת

 ם  :תַרְּכַיאְל םלוע תואל םֵׁשְל הָוהיִל הָיָהְו

 הָקָדּצ ושעו טּפְׁשִמ :ּוָרְמש הָוהְי רַמָא הָּכי6
 :תֹולָגהְל יִתְקְדצְו אֹובָל יִתָעּושְי הָבֹורְקיּכ
 הב קיזחי םָדָאְָבּו תאֹוזהָׂשְעַי שונָא ירׁשֲא
 ספ  :עֶרלָּכ תושעמ ודי רמׂשְו ֹולָלַחַמ תָּבִש רמש
 רמאל הָוהְי-לֲא הֵנְלִנַה רֶכָּגַהְִּב רמאיזלַאופ

 ומע לעמ הָנהְי יַגליְִבי ְבַה
 ס  שָבָי ץע נא ןה סיְּפַה רמאידלאְ

 יתֹתְּבַׁש"תֶא ּורָמְשִי רֶׁשֲא םיִסיִרָפל הוהְי רָמָאו הכי
 ספ | יִתיִרְבַּב םיִקיִזֲחְמּו יִּתְצָפָח רֶׁשֵאַּב ּורֲחָבּו
 םֵׁשְו דִי יִתְמִחְבּו יִתיִבָּב םֶהָל יִּתתָנְופ
 ספ תָרְכִי אל רשא לתא םלוע םש תונָּבִמּו םיִנָּבִמ בוט

 הָוהְי םש-תֶא בָהּ ֹותְרָׁשְל הוהי-לע םיְִלנַה רָכָנַה יִנְבּופ

 יֶתיִרְבְּב םיקיזחמו ֹולְלְַמ תֶּבַׁש רמש"לָּכ .םיִרְבעַ ול תה
 יִתָלִפִת תיבְּב םיִּתְחִמָשְו יִשְדָק רֶהְדלֶא םיִתואיבַהְול

 ָתְּבְוִמ-לע ןוָצְרְל * םָהיֵחְבזְו םֶהיַתְלוע
 :םיִמעָהְדלַכְל אָרְקִי הָלֹפְּתזתִיֵּב יִתיִב יִּכ
 לֵאָרְׂשִ יִתָדְנ ץֵּבִקִמ הֹוהְי ינדא א
 , ּויִצְבְקנל שר ץגקא דוע

nsoא לכ םיִרוע  
 ַתֵּבְנְל ּולְכּוי אל םיַמְלא םיִבְּ ל

 גל ִבָהֶא .םיִָכש יםיזה
 הָעְבָש ּעְרָי אַל שָפָנ-יִש םיִבָכְּבַהְויז
 ןיִבָה ּועְרָי אל יםיער הָמֵהְוי
 :לוהצקמ ֹועְצַבְל שיא ּונָּפ םֶּבְרִדָל ל

 r3 mlt MSS Q Vrs 'n| | Cp 56, 31 הו |16 Vrs מל | 61 ? ומש |
lcיַפצ |?  prbויפצ ;1  sic 1 6 maj), Qזס *  | , g huc trsp7.66 + 37[? |  
a11 םיִערֶה םַהו; [** prb 41 | rrח; 1 ' pl MSSןיִּבָה ועדי | =  et rr6א%01  

 trsp haec vb in זס post יפצ et dl vb 3sqq ('ָה T! ND), cf' 10° | ל <6.
 ד וא
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 :םיִריּפפּב יּדיִּתְדִסיִו ְּךּונְבֲאי *ךופּב ץיֵּבְרַמ יִכֹנֲא הגה
 חָּדְקַא יִנְבֲאְל ְּךַרְעְׁשּו ךיִתשְמָש דכדַּ יּתָמׂשְוַ

 הוהְי ידּומל ְךינֿ-לָכְוַ :ץֶּפֲח"יִנְבֲאְל ךלּובְג-לֶכְ
 ינָנּוּכַּת הָקָדַצִּבי+ :ְךָנְּב םלָׁש בָרְ

 :ּךיִלֶא בָרְקְתְדאְל יִּכ הּתַחַּמִמּו יֵאְריִת אָלְיַּכ קָׁשֹעַמ ייקחר .
 :לוּפי לע יִּדָּתַא רֶנְיִמ יָתֹואַמ סָּפֲא רִגָי רוג ןֵהי5
 םֶחַּפ שָאְּב הֿפנ שֶרָח יִתאָבְּב כנא 6
 :לֵּבַחְל תיִחָשַמ יִתאְרֶב יִכְנֶאְו ּוהׂשעמל יִלָכ איצומו

 טֿפׁשִמל ָךֶּתַא"ּוקֶּת ןושְללכו חלָצִי אל יל רצוי לכ-לָּכ ל
 יעיִשְת ס :הָוהְידםִאְנ יִּתֲאַמ םָתְָדַצְו הָוהְי יִרְָבַע י תלחנ תאז
 כָל ב יא רש םִיַמְל כל אָמְצלְּ ייוַה 9

 ל אָלְּב םָכעיִניִו םָליאלְב סכררלקשת הָמָל>
 :םֶכְשְפִנ ןַשּהּב נֵנעֶתַתְו בּוּטולְכֲאְו ילא עומָש ּועָמש

 םֶכָשְפִנ יִחְתּועָמְש .יֵלֲא ּוכְּו כנא טה
 :םיִנָמָאָּגַה דָוָד יִדְסַח םֶלּוע תיִרָּב םֶכָל הָתְרָכָאְו
 :םיִמַאָל הָּוצְמּו דיִנָנ ויָּתַתְנ םימּואל דע ןֶה+
 ּרצּוְרי ףילא 'ּועדידאל יוגו ארקת עַדְתאל יוג ןה5
 ס  :ףֶראּפ יִּכ לֵאָרְׂשִי שודקלו ְףיתלֲא הָוהְי ןעמל

 :בֹורָק ותּויָהָּב ּוהֲאְרְק ואְצְמַהְּב הָוהְי ושר
 ויִתְבְשָחַמ א ׁשיִאְ ופרד עַשְר בעל

 :הָוהְ סג יכרה כיכר אל כיתה ַתּובָשָחַמ אָ כ
 יָתֹבְׁשִחַמּו םֶכיֵכְרּמ יֵכְרד ּוְָבְג ןְּכ ץֶרָאמ םִוָמׁש ּוֵָבנִרּכפ

 :סֶכיִתְבְשָחַמְמ| םיִמָשַהְִמ גָלָשַהְו םֶשָגַה לר רֶׁשֲאַכ יפי
 ץֶרָאָה"תֶא הָוְרהְִא יִּב .בּושֶ אָל הָמָשְ
 :לָכאָל םֶחָלְו עול עַרָו ןתָגְו ּהָחיִמְצַהְו הָדיִלוהְ

 םקיר יֵלֲא בּושָיאָל .יפמ אי רֶׁשֲא יִרָבְד הָיהְי ןּכיי
 :ויִּתְחְלְש רֶׁשֲא יִלָצַהְו יִּתְצֿפָח רֶׁשֲאתֶא הָשָעְדַא יִ

 זז *! ָךְפַּנָּב 6+ 6 8טסקסאט) |  קצקפ ךיתודסיו ךינְדא | :3 1 ? ךינב |
 14 * trsp ? huc : | ל 1? יִקַחְרִת | 15 *1? יִּתָאַמ | * ? ₪ || 16 א ןה, 0 הנח |

r7 add? | Cp 55, ד * <6°& | ל ] ּוכָל ףַסָּב | = dl; <60( | 6 
Vrs Day? | ף 1 ft 6 Vss .ּהובְנָכ | 1112 א 



 2 היעשי 54,11—53,10 *

 ושפנ םָׁשֲא 'םיִׁשָת-סִא "יִלָחֶה אָּכּד ץֶפֶח הוהיויס
 :חלצו ודְָּב הָוהְי ץֶפִחְו םיָמְנ ךיראי עז האָר
 וע עַּבְׂשִיי הֶאְרִי ֹוׁשְפנ למעמ'וי

 :לָּבְסִי אה םָתֹֹוֲעַו םיּבְַל יִדְבע קידצ קיד
 ללׁש קל םיִמּוצע-תֶאְו םיּבַרָב ל"ְקְלַחַא קי

 הפ עיני .םיִעְׁשְפַלְו אש םיִּבָריאַטַח אּוהְו
 הָלֶחְדאל להו הָנְר יֵחְצַּפ הדל אל הָרְקִע יִּנְריַפ 54

 :הָוהְי רַמָא הָלּועְב יִנְּבִמ הָמַמּושדיִנָּב םיִּבַריְּ
 יִבְׂשְחַּת-לַא ּוטָי ךֵתּנְכְׁשִמ תֹוְעיִריִו דלַהֲא םקְמויִביִחְרַהְ

 יִצְרַפִּת לואָמְשּו ןימָידיִכי  :יקזח ךותדתיו ךירְתִיִמ יכיראה

 :ובישוי תומשְנ םיִרָעְו ׁשֶריִי םיג עֶר
 יריִּפָתַת אָל כ יֵמְלִָּתהלַאָו יִׁשֹובַת אָלְיְּכ לאְריְתִלא

 :דוָעדיִרְבְזִת אל ךְתּנְמְלַא תַּפְרָחְו יֵחָכׁשִּ ךימולע תֶׁשביִּ
 וָמָׁש תֹוָאָבְצ הָוהְי ךישע דולב יב5

 הנה אר ר תבוצע הָבּזע השבי
 :ְיָהלֲא רָמָא = סָאָמת יִּכ םיָרּעְנ תֶׁשֲאְו

 :ףצְּבְקִא םיִלִּג םיִמָחְרְבּו ְּךיִתְבנַע ןֵטָק ענבְּבז
 ַמִמ עַגְר יֵנְּפ יִּתְרַּתְסַה ףצק ףצַׁשְּבֿ*

 פ  :הֶוהְי ךָלאְג רַמָא ְיִתְמַחְר םָגֹוע דָסָחְבּו
 יִל תאָז ַהֹב *יִמ כי

 ץֶראָה-לע רע חְָיִמ רבע יִּתעְַשנ רׁשֲא
 :ָדָּב"רָעְגִמּו ְךילְע | ףָֹצַקִמ יִּתְעַבְשנ ןֶּ

 הָניִמּומְּת תֹועָבָּנַהְו ּושּומָי םיִרָהָה יִּכיפ
 טּומַת אל מול תיִרְבּו שמואל ְּךָּתַאַמ יּדְסַחְו

 ם והָוהְי ְּךָמֲחַרְמ רַמֶא
 הָמֲחְ אָל הָרֲעָס הָיְנֲעַיי
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‘52,11—53,9 JESAIA 621 

 ּועֶגּת"לַא אַמְט םָׁשִמ ּואַצ גרוס ּורּוָסּי

 :הָוהְי ילְּכ יאש ּורָּבַה ּהָכּוּתִמ ּואְצ
 ןוכלת אָל הָסּונְמְבּו ּואַצַת ןֹוְּפִחְב אָל יִכיי
 פ לֶאְרָשַי יהלֶא םֶכְפִפַאְמּו .הָוהְי םֶכיִנְּפַל לה

 :דאְמ הָבְגְו אָשַבְו םּוְַי ידע ליָכְׂשִי הָגַהי
 םיִּבַר יילְע ּומְמְש רֶׁשֲאַּכיּצ

 :םָדֶא גְּגִמ וָראְתְו ּוהָאְרמ ׁשיֶאַמ 'תַתְׁשַמ"ןָּכ
 םֶהיִּפ םיִכָלְמ ּוצְפקַי ויָלֲע םיֵּבַר םִיוּג הז בי

 ּנָנֹוּבִתָה עֶמְׁש-אל רֶׁשֲאַו ּואְר םֵהָל רפאל רֶׁשֲא י5
 :הָתְלְגִ ימ-לע הוהְי עֹורְזּו ּונְתעְמְׁשִל ןיִמֲאָה ימי 8

 היצ ץֶרֶאַמ שרשכו ףוינָּפְל קנויַּכ לעַו>
 :ףהָדְמֲחְגְו הָאְרַמדאָלְו ףהַאְרְְ רָדָה אָלְ ול רֶאְתִדאל
 ילַח עודו תֹובאַכַמ שיא "םישיא לדחו הָזְבְנּ

 :ּוהְנָבְׁשֲח אלְ הָזְבִנ ּונָּמִמ םיִנָּפ רָּתְסַמְכּו
 םֶלְבְס יּנגיבאָכַמו אָׂשָנ אּוה יגנילח כא

 :הנְעַמּו םיָהלֲא הָּכִמ עּוְנָנ ּוהָנְבִׁשֲח ּונֲחנֲאַו
 וניתונועמ אָּכְדִמ ניֵעְׁשַפִמ ללֹחְמ אה

 :ּונְל"אַפְר וִתָרְבֲחַבּו ויִלָע נָמולָש רסּומ

 ּיְָּפּפְַדְל שיא :ּוניִעְת ןאָּ ול
 :ּונָלּכ ןנע תֶא וב עיִגַּפַה הָזהיִ

 ליִפ-חַּתפִי אָלְו הָנענ אּוהְו ׂשֿגנל
 ָהיִזזְנ נפל לרב לבו הַבָטל הָשַּכ

 :ויִפ חַּתְפִי אָלְוהָמלנ
 חושי יַמ "וְרדתֶאְו חָקָל טָּתְׁשמִמּו רֶצָעַמ

 :רמל עגְגי 'יֵמע עשָפמ םייח ץֶרָאמ רג יִּ
 ויָתֹמְּב יִריִשָעתֶאְו .ּורָבְק םיִעָשְרְתֶא ןתינפ
 :ויָפְּב הָמְרִמ אָלְו הָשָע סָמָחִאָל לע

vel trsp ft 1490 post 53,2 || 5 1 prb13 >6% | + 5 ויל | ל 1? יב  
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 20 היעשי 52,10—51,20

 :ךמחנא יִמ בֶרָחַהְו בֶעָרָהְו רֶבׁשַהְו רָשה
 רֶמְכָמ אוותְּכ יתֹוצּוח-לָּכ ׁשאָרְּצ וְבָכָׁש ּוָפַלֲע ְךנְּב

 :דיַהְלא תַרַעג הָוהְיתַמְח םיִאְלְמַה
 סם מ אָלו תַרָכְשּו הינע תאז אָנְיִעְמש בל
 ומע ביִרָי ךיהלאו הֹוהְי ךינדא רֿמָא-הּב 2

 הָלעְרּתַה סָּּכתֶא מ יִּתְחַקַל הגה
 :דוע ּהָתותָשְל יפיסותדאל יִתָמֲח סוּכ תעַּבקתֶא

 'ךינומ ךיְּב ָתיִּתְמַשְו
 הָרְבַעְְו ִתְׁש ּךֵׁשְפנְל ּוְָמָאדרֶשַא
 פ  :םיִרְבְלל ץוִחכְו דוג ץֶרֶאְכ יִמיִשְמ
 ןויצ ּךְּנְע .ישְבִל יִרּוע יָרּוע 2

 שֶדְקַה ריע םֶלָשּורִי ךִּתְראְפִת י ְנְבויִׁשְבְל
 :אָמַטְו לרע דוע באבי ףיסוי אל יִּכ

 לשירי "יבָש | ימּוק רָפָעִמ יֵרענְתה
 ס  :ןהצזתַּב הָיְבָש ךִראּוצ יִרְסּוְמ 'ּוחְּתַּפְתֶה
 הָכ יִּכי :ּולאָנִת ףִסַכְב אָלְו םָּתְרִַּמַנ םָּנִח הָזהְי רֶמָא הכי

 רּושַאְו םָש רוגל הָנְׁשאָרְב יִמָעְדְרָי םִיָרְצִמ הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 םֵנֲח יִמַע חלי הָוהְיםֲאְנ | הפדיליהמ הָּתעְופ :וקָשִע סֿפַאְּב
 ןבָל5 :ץַאנמ יַמְׁש םווַהדלָּכ דיִמָתְו הוהי-םָאְנ 'ליליַהְי יולָשָמ
 פ  יִנָּבַח רֵּבַדְמַה אּוָהדיִנָאדיִּכ אּוהַה םֹויַּב כל ימש יִמַע עדי

 רֶשַבְמ יגר יהל ּוואָּנ-הַמל

 8 ּךַלֶמ * ןויִצְל רמא
 ּוננַרִי וָּרְחַי לוק ּואָשְנ ךיפצ לוק

 :ןצ הָנהְי בּושְּב ּואָרְ ןוְּ ןיע יִּכ
 םֶלשּורי תֹובְרְח ְָּּחַי ּונָּגַר ּוחְצפפ

 :םֶלָשּו לֵאג ומַע הָוהְי םֶחְניִּכ

 יוגה לכ יגיעל .ושדק עוֶרְזיתֶא הָוהְי ףשַחי
 :ּוניִהְלֶא תעשי תַא ץֶרֶאיִסְפאלְּכ ֹואָרְו

cfG et 49,26 ||17 | 23 ומ? ךונֹומ דיבו  cf16 6564 ני | 20 444? | | 2  Ig 
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51,60—I9 JESAIA 69 

 ןותּומי| | תחַּפִמ ץֶרָאָהילֶא וטיּבַהְו .םֶפיִנְיע םימָשְל ואש
 ןָכ"ומּכ ָהיִבְשְיְו הָלְבִּת ךֶנָבַּכ ץֶרָאָהְו ּוחָלְמִנ ןָשְעַּכ םִיִמָשיִ
 ס ותת אל יִתְקִדצְו הָיְהְת םֶלּועל יִתְעּושיו
 םָּכלְב יִתְרְּת םע | קֶרֵצ יִעְדַי יֵלֵא ּוָעְמש

 :ּותָחַתְדלא םֶתפְּדַמּו שונָא תַפְרֶח ֹואְריִּת-לַא
 סס כא רָמָצַכְו שָע םֶלָבאְ דָגָבַכ יֵּכ5

 ס :םירוד רָהְל יִתָעּושיו היִהֶּת .םלועל ' יִתָקְדצְ

 הָוהְי עורְז .ּעדישָבְל יִרּע יע
 םיִמָלוְע תֹורֹוּ | םֶדָק יִמיִכ יִרע
 :ןיִּגִת תֶלָכֹוחְמ .בֵהָר תֶבְצִחְמַה איָהְּתַא אולה
 הָּבִר םֹוָהְּת יִמ םִי תֶבָרֲחְמַה איִהְּתַא אָֹלֲה
 ס  :םיִלּואְג רבעל רה םֶי"יֵקמְעמ הָמָשַה

 ס :הָחְנַאָו] הָנְרַּב ןיצ ּואָבּו ןובּושי הוהְי ייּודַפּוי
 ןוגְי ּוסָנ ןוניִׂשָי הָחְמְׂשְו ןוׁשְש םשארילע םלוע תֵחֲמׂשְו

 ראית ָתֶאְדיִמ םֶבְמָחְנִמ אּוה כנא יִכֹנָא>

 ומ הטּונ דש הָוהְי כשתי
 םוַה-לְּכ דיְּת דַתַפְּתַו ץֶרֶא דסיו
 :קיצמה תמח הָּיַאְו תיִחְׁשַהְל ןנוכ רשאּכ קיִצַּמַה תַמֲח יֵגְּפִמ
 ָֹבֹנֲאְויפ :ומֲחַל רסֲחָי אלו תַחָשל 3 ָתּפַהְל הע רֶהְמי

 ..* ה.

 רמאלְו ץֶרא דיל םִימְׁש לגל יי ד לצבו ְךיֿפְּב ורב

 ס = הָתֶאימע ל
 םֶלֶשּוְרְי ימּוק יְרועְתַה יָרְוְעְתַה ל

 ֹוִתָמֲח סוְּכ-תֶא הָוהְי דָיִמ תיִתָׁש רֶׁשֲא
 :תיִצָמ תיִתָׁש הָלְעְרַּתַה סוָּכ תעֿפקיתֶא
 הָדְלְ םיִנָבלָּכַמ הל לַהְנְמְְיִא

 הל םיִנְב"לְכמ דב קיזחמ ןיאו
 ָךָל דוני ימ ְּךִיַתֹאַרְק הָּנַה םִיּתַשפ
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 618 היעשי 51,5—59,5

 ירָקבּבוריִעַי רֵבָּד ףָעְייתֶא יתּועְל תַעְל
 :םיִדּומְלַּכ עמל ןזא יל ריעָי רַב
 וא יָליחַתַּפ הוהְי יגדֲא'פ

 :יִתְנּוסְנ אל רּוחֶא יִתיָרְמ אל יִכְנָאְו
 םיטרמל יִיָחְלּו םיִּכַמְל יִּתַתְנ יו

 :קְר תֹומְלְּכִמ יִּתְרַּתְסִה אל יָנָפ
 יִּתְמְלְכַנ אָל ןֶּבְלע ל"ז הֹוהָי ינדאוז

 שוא אָליּכ עֶרֲאו שילב נפ יִּתַמׂש ןפילע
 דַחָי הָדְמַעָב יִּתֲא ביִרְנייִמ יקידצמ בורק*

 :יִלֶא שני יֵטָּתְׁשִמ לעבדימ
 יִנָעיִשְרִי אּוָהְדיִמ יל"רזעי הָוהְי יגדַא ןָהפ

 : :םֶלָכאְי שַע לב דָנָּבּכ םלָּ ןָה
 ודבע לוק עמש הוהְי ארי םֶכְב ימי

 1 הנֹנ ןיִאְו םיכשח ךלהירשא
 :ויָהלאּב ןַעׁשְִו הֶוהְי םֵׁשְּב חַטְבִ

 תוקיז יִרָּנַאְמ ׁשֶא יִחְדְק םֶכְלּכ ןֶהיי
 םָּתְרעְּב תוקיזְבּו םֶכָשָא רּואְּבּוָכְל
 פ ֶבְּכָשִּת הָבֵצעַמְל םֶפָל תאְּזהַתְוָה ידי

 הָוהְי ישְקבְמ  קָרָצ יִפְרְר ילַא ועמשי 1
 :םּתְרְּקִנ רֹוֿב תַבָּקמ"לָאְ םָּתְבִצִח רּוצדלֶא 3 ּוטיִּבַה
 םֶכְלְלוחִּת .הָרָשלֶאְ םֶכיִבַא םֶהרְבֲאלַא ג ּוטיֵּבַה

 :ּוהְּבְרַאו ּוהָכְרְבֲאֹו ויתאָרְק דָחֶאיְּכ
 ָהיֵתֹבְרְח"לְּכ םַחָנ ןויצ הוהְי םַהָנְַכ

 הָוהְי"ונְּכ ּהָתָבְרעְו ןֶדָעָּכ ּהָרּבְדִמ םֶשיו

 ם = :הָרמז לוקו הָדֹוּת הב אַ הָחְמשו ןוָשָש
 ּוניזֲאה יֶלא לָמּואְלּו יע ֵֹלֲא ובישקה+

 םימע רּואְל יֵמּפְׁשִמּו אַצַת יִּתאְמ הָרֹות יִּ
 וטָפְשי םימע יער יעשו אָצָי = יקדצ בורק עיִנְרא
 לחיי יעורֶזדלֶאְו ווק םייא יִלא

hue 5 = )formato4 * ? 1 תעְרל 6 6 (אפלאל), 12 ףֵנָחהתא) תנעל || * פס  
(cf 63) | Cp 51, 1 91?אמ ‘ sticho) || ro 1 prb 6 65 yh] | rr4 4ל-5  ex 

2lc 696 אְו 'אָו' | 43 et 121155 5 םימע et םימואלו | 4/5 6 זץ raxd; 

trsp + ad םימע et 1 בירקַא עיגרא )cf Jer 49,19) || 5 ** add ? (cf mtr). 
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 :הָלַכַּכ םיִרָשקְתְו ישְּבְלִת יָרְעַֿכ םֶלָכ יִּב הוהָי-םִאְנ יִנֲאדיַח
 ִּךֶתְסְרַה ץֶרֶאְו ּךיתְמְמְשְ יתברח "ביפ

 :ךיִעְלַבִמ ּוקֲחָרְו בָשוימ יָרְצַּת הָּתַע יִּ

 ךילפש יְֵּב נב ורסאי רוע
 :הָבְׁשֲאְו יִל-הָׁשְג םוקָמַה יל"רצ

 הָלֶאתֶא ילדי יִמ ְּךּבָבְלַּב ּתְרַמָאְויי
 לדג ימ הָלֶאְו יהָרוסְווהָלגי הדּומלנו הָלּוכְׁש יִנָאַ
 פ | !םָה הָפיא הָלֶא יִבְל יִּתְרֲאְׁשִ יִנָא ןַה

 הֹוהָי .ינדַא רַמָא"הּכ
 יִפְנ םיִרֲא םיִמַעְדלֶאְו יִדָי םיונדלא אָשֶא הָּגַה
 :הָנאָשָּנִת תּל ךִיַתֹנְבּו ןֶצחַּב ְּךֿבְב ּואיִבַהְו

 ףיתקיניִמ םֶהיִתוְרָשְו ְּךֿבָמָא םיִכָלְמ ּויָהְו
 וכחלי ךילגר רפענ .ּךלּווחְתשי ץֶרֶא םִיֿפַא
 יול ושביל רֶׁשֲא היהְי יֶנֲאיְּכ תַעְְו

 :טלֶמְי קיזצ יִבָשַאְו תוקלמ רובּנמ חיה
 הוהְי רַמָאו הָכיָּכ

 טְלֶמִי ץיִרָע ַחֹוָקְלַמּו חָקִי רֹוּבִנ יֵבְׁש-ִ
 :עישוא יכנָא ְךנְּבזתֶאְו ביִרָא יָכֹנֲא ךביִרְיתֶאְו

 ןורְּכְׁשִי םֵמָּד סיִסָעְבְו םֶרָשְּבדתֶא ךינומדתֶא יִּתְלכאַהְו

 פ ובלי ריבא ךֶלְנְו עיִׁשֹומ הָוהְיִנֲיִּכ רָשָּבלְכ ועד
 הוהְי רַמָאוהּכ 0

 היִּתְַלׁש רֶׁשֲא םָכָּמַא .תּוֲתיִרְּכ רֶפְס הז יִא
 ול םָכְתֶא יִּתְרְכְמרֶׁשֲא .ישונמ יִמ וא
 :םָבָּמַא הָחְלָש םָכיֵעְׁשִפְבּו םֶּתְרַכְמִנ םֶכיֵתְגועּב ןַה
 הָגֹע ןיִאְו יִתאָרָק שיא ןיִאְו יִתאָּב עּודמ*

 ליִַהְל חָכ יִּב"ויִא"מִאְו תּולְּפִמ יִדָי הַר רוצקה
 רָבְדִמ תּורָהְנ םיִׂשֲא םִי ביִרֲחֲא יֵתְרעגְּב ןֵה
 :'אָמְעּב תָמְתְו םִיֿפ ןיִאַמ םָתָנּד יׁשֲאְבִת
 ס | :םֶתּוסְּכ םיִשְא קָשְו תּוָרדק םִיַמָׁש ׁשיֶּבלא

 םירומל ןֹוׁשָל יל ןתג הֹוהָי יגֹדֲאּ
mlt MSS 64 '§| | 241ל  | exc vb nonn? | 21°°>6 (x; ft add)18 8 | 19  

prb 6 59 yyy, cf25 |25 6 ףביר | Cp 50, 2 * 6 שַביִּת || ל ins ft םֶּתַמָהְּב 
Biblia. 4o 
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 ם  יֶהלָאתֶא יִתָלֲעְפּו הָוהְיתֶא יִטְּפָשִמ ןכָא
 דל דָבַעְל | ןָמָּבִמ יֵרְצֹי היהְ רַמֲאו הָּתַעְופ

 האי 'אל לָאְרְשו רילא בקענ בכושל
 :יִזע הָיָה יַהְלאְו  הָוהְ יִניֵעְּב ַבְּכֶאְו
 בלעו יִטְבָשתֶא םיִקָהְל .דָבַע יל התווה לֶקְנ ירָמאיופ

 םִיוג רּוָאְל ףיִּתַתְנּו ביֶטָהְל לֶאָרְשִי 'יִריצְנּו
 פ  ץֶרָאָה הָצְקִדדַע יִתָעּושְי תווְיָהְ

 ושודק לֵאָרְׂשִי לֲאּג ּהָוהְידרַמָא הָּכי
 יםיִלְׁשִמ דְבעְל לד יבַעָתַמ שָפָניהזְבְ
 ווחתשיו םיִרָש ּומָקְו ּואְרי םיִכָלָמ
 סם - וָדָרְחְבִיַו לֵאָרְׂשִ שק ןַמֲאָנ רשא הוה ןעמל

 הוהְי רַמא וה

 ךיֶתְרזע הָעּוׁשְי ובו ףיִתיִנָע ןוצְר תעְּ
 םַע תיִרָבִל ףְנָּתַאְוְךראֹ
 :תוָמָמְש תֹלָחְג ליִחְנַהָל ץֶרֶא םיִקָהְל
 וקנה ָךָשֶחְּב רֶׁשֲאַל ּואַצ םירּוסאל רַמאָלפ

 :םֶתיַעְרַמ םיִפְׁש-לכְבּו עֶר םיִכְרִּדלַע
 ׁשֶמָׁשְו בֶרָש כיד ּואַמְצִי אָלְו ּובְלְרִי אֶל

 :םלהְני םִיִמ יובל םּגַהְנְי םַמֲחַרְמְחיִּכ
 :םיִניִס ץֶרָאמ]) | ןּומְָ יתלְסִמּו ר יהל יִתְמְשְויי
 הָלֶא םיִמּו ןופצמ הָלֶאהַּגַהְ אבי קמ הָלֶאהָּגַהְיי

 הבר םיִרָה צי ץֶרָ יליְִו מש ְֵי
 ס  :םֲחרְי ונעו ֹומַע הָזהְי םחניִ

 :יֵנָחַכְׁש ינדאו הָהְי יִנֵבְוע ןיצ רָמאְּתִויי
 הָבְטְּבְרְּב םֶחְרִמ ּהָלּוע הָׁשֲא חַכְׁשִתָהיצ

 :ּחָּכָשֶא אל יִכנָאְו הָנְחַּבְשִת הָלָא-נ
 :ריִמָּת יִדְנָג ךיתמוח ךיִתקח םיַפַּכלַע ןה*
 ואצי ךִמִמ ךיבירחָמּו ךיסרהְמ ךיְנָּב וְרַהָמו
 ךלדואב ּוצְּבִקִנ םֶלִּכ יֵאְרּו נע ביִבְסיָאְשי

 5 1oMSS~ 68 + הכ | ל 5 one ול 'ִאָו | 6 *? 466; 66--יל | *א
cf 42,19)םֶלׁשִמ  prpsיִריִצְנ 0 יו, 16+ יִרצנְו | 7 נמל | ל 1 בעתמל | <  

 7/8 trsp ? huc 42,1 —g9 || 8 cfad 42,6 | ginsc 6 -לָּכ | I (39 םיִרָה <

 ה | 13 א ּוחְצְפי, 34MSS 0 ּוחְצְפּו | 16 6 יֵּפַּכ | זִל ?Var‘ (2(06)6) נב
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 יִאָרְקִמ לֵאָרְׂשִיְו יבקעי ילֶא עַמׁשי
 :ןורחֶא ינא ףָא ןושאר יָנֲא אּוהדיִנַא

 םִיַמְׁש הָחַּפְס יִניִמִיְו ץֶרֶא הֶרְסְי יִדָיףִא
 :וָּדִחַי ּוְדָמַעְי םָהיֵלֲא ינַא אָרק
 הָלֶאדתֶא דיִּנַה יסֲהְב יַמ עַמְׁשְ םֶכְלְב ּוצְבְקַה +

 :"םיִּדשַּ ער לבָבּב ּוצָּפָח הָשעָי ֹובָהַא יהוה

 :וכְר תלה ויָתאְבַה ויתאְרְקְףִא יתְרַבִּד ינא ינא>
 תאֹוּועְמְׁש יִלֵא ּוָבְרקי

 יִנָא םֵׁש ּהָתּויֲה תעמ יִּתְרַּבִּד רֶתַּפַּב שארמ אָל
 פ חור יִנָחְלָש הָוהְי יגֹדַאי הָּתַעְ

 לֶאָרְׂשִ שיק :ָךֶלאְג הָוהְי רָמֲא-הָּכיל
 ליעוהל ְּךְדַמלְמ יָהלֶא הָנהְי ינַא
 יִתוַצמִל ּתְבָשְקַה אולי לת רָב ָּךְכִרְדִמ
 :םִיה יִלנָּכ ךֶתְקִִצְו ְּךְמלַׁש רֶהָּנכ יהי

 ריָתועְמַּכ ךיעמ יְִצֲאְו עז לוחכ יהי
 :יֵנפְלִמ ֹומׁש דמְׁשיהאָלְו תרָּכדאל

 םיּדְשַּכִמ ּוָחְרּב לֶבָּבַמ ּואָצ>
 תאז ּועיִמְשַה ּודיְּגַה הָנְר לוקּב
 ץֶרָאָה הצקדדע  ָהּואיִצוה
 :בקעֶי ודבע הָוהְי לֵאָנ ּוֹרְמֲא

 םכילּוה תּובְרָחְּב ּואָמָצ אָלְוי
 ומל ליִּזַה  רּוצַמ םִימ

 :םִיָמ ּובזיו רּוצדעקְביו
 פ  :םיִעְׁשְרָל הָוהְי רָמָא םולָש יא

 קֹוָחָרִמ םיִמֲאָל וביִשְקַהְו יֵלֲא םייא ּועְמשי 9
 :יִמְש ריכזה יֵמֲא יעָמִמ ינֲאָרק ןָמּבִמ הָוהָ
 יִנֲאיִּבְָה ּודָי לֵצְּב הַָּח בֶרָחְּכ יפ םָשָיוְי

 :יִנְריִּתְסַה ֹותֵּפְׁשִאּב רּורְּב ץֶחְל יִנָמיִשְיַו
 :ראָפְתֶא ָּךְּבדרָשַא לארי הָּתְאְדיִּדְבַע יִל רַמאיפ

 יִתיִלכ יחּכ לָּבַהְו ּוהְתְל יּתְעְַּי קילל + יִּתְרַמָא יִנָאְו
vel 1 - 6(ֵַּּב  jeרבע | 14 503 5 בפ | ל 6  + pc M5512  

 עַרָובּו | 15 1 6 68 'ִצַאְו | 16 == 1 8 וחור"תֶאְו ּוהיִתְחַלׁש י יִנַא | ז0 = 6
Cp 49, 3 >IMS; dl.6 ץֶרָאָה רַפֲעַּכ; 1 4 רַפֲעַּכ | ל 6 ּךִמש ן  (hapaxleg); 
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 :יִצורעּת ילּוא ליֶעֹוה יִלְכּוִת ילוא יָרּועְגִמ ְתעָנְי רֶשֲאַב
 אָנדּודְמַעַי ְּךִיָתְצַע בֶרָּב תיִאְלִנַפ
 םיִבָכוָּכַּב םיזחה םִיֿמָׁש יורבה ישו
 :ילע ּואְבַי ירְׁשֲאַמ םיִׁשְדֲחְל םיִעְיְדומ

 םתמְרָש שֶא שק יָה הָּגְהי
 הָבָהָל דָיִמ םָׁשְפניתֶא וליִצְודאָל
 :ודְגְנ תֶבָשָל רּוא םֶמָחַל תֶלֲחּנ"יִא

 ּךירועָנִמ 'ּךיִרְחְס ְתעֶגְי ירש ךֶלדויַה ןּבי
 ס  ְּעיִשוְמ ןיִא ּועָת ורָבעְל ׁשיִא

 ּואָצְי ָדּוהְי ימִמּו לֵאָרְׂשִיםֵׁשְּב םיִאָרְקּנַה בקעידתיּב תאזּעָמָשי 8
 וריי לֵאָרְִׂי יהלאְבּו הּוהְי םׁשְּבוםֶעָבשִנַה
 ּואָרְקנ ׁשֶדְקַה ריִעָמְדיִכ< :הָקָדְצִב אָלְו תַמֲאָב אל
 ס ּווָמׁש תֹוֲאָכִצ הָוהְו ּוכֲמְסִנ לֶאָרְׂשִי יֵהלֲאדלעֶו

 םעיֵמְׁשִאו ואְצִי יפמּו יִתדגה זָאמ תֹונׂשאָרָה
 הָּתִא הֵׁשָק יֵּכ יִּתְעַּרִמצ :הָנאָבָּתַו יִתיִשָע םֶאְתַּפ
 :הָשּוחְנ ְּךֲחְצַמּו ְַפְרְ לזר דיִגְו
 ךיִּתְעמְשה אֹובְּת םֶרָמְּב וָאַמ ל דיִּגַאְופ

 :םָּוצ יִּכְסַנְו ִלְסַפּו םֶשָע יִּבְצְע רָמאּתְְּפ
 ודיִּגַת אולה םָּתַאְו ה הוח ּתְעַמְש5

 :םָּתְעַרְ אֶל תִִרְצְנְו הָּתַעַמ תושדח יִּתְעַמָשַה
 םָּתְעַמְׁש יאלו םִוייִנָפְלְ זֶאְמ אָלְו ּואְרְבִנ הֶּתַע

 ןיתְְַי הַַּה מאת
 ך גְוָא הָחְּתֿפ-אְל זַאמ םּנ ּתְעַדָי אָל םג ְּתעַמְׁשהאְל םג

 A ארק ןָטָּבִמ עשפו דונְבִּת דוָנְּב יּתְעַרְי יִּ

 ו רָב יתר כ או ְךיִתְרְצ הֶגֲה
 ס :ןַּתֶא"אָל רֶחַאָל יָדֹובְכּו לֲחַי יא יִּכ הָׂשֲעֲא ינעמל ינעְמְליי

)dittogr) | 15 * 5ּורְבָהי | ל 1? רשא  K15 | 13 50 ירבה,  frt ex2 =  
 רשאַב ₪12 | ל ? 41 4 ז2, ?vell 'חש et trsp hoc vb post (pro DW) ךל |

cf 69|יִעמִמּ (6 הָדוהיִמ 6 עֶרומ) | 3 1 'אָו  prbימימו, 1  Cp 48, I ca 4oMSS 

 6 1 sing cf 5. 636 (prps דיִעְמ) | ל 16 6% 0 (uépaig אל םיִנָפְלּ

 vel אל !מוי ינפל | 8 1? 'ִפַב | 9 sic 8; dub (1? ףיֶלֲע [ץe! םּותָאָו למָחֶא) | נז!
 ימש לי, cf 66 6דו 6 ו 6006 060 000.



46,13—47,12 JESAIA 613 

 רָחאְת אָל יָתְעּוׁשְתּו קָחְרִת אֵל יִתָקְדִצ יִּתְבַרִקי
 פ | יִתְראָפִּת לֶאָרְׂשִִל .הָעּוׁשְּת ןויִצְב יִּתַתנְו
 לָבָּבדתַּב תַלּותַּב רֿפֶעלַע יִבְׁשּוויָרְרי 7

 םיִנָשַּכתַּב אָּפַּכְןיִא ץֶרָאָלריִבְׁש
 :הָגְנעו הָבַר ךֶלּואְרְְ יִפיִסות אֵל יִ
 ְּךֶתֶמַצ יִלַג חֵמָה יִנֲחְטְו םִיַחַר יִחְק

 :תֹוְרָהְנ יִרְבַע קושדילנ לָבָש-יִּפָשָח

 :לֶאָרְִׂי שוד ְּתְפִֶח הָאְרִתִיְנ תנע גת
 מש תֹוָבְצ הָנהְי ונְלֲאְגוסםָרֲאי 'עָגְפֶא יאָלְו חָקֶא םֶקְג

 םיִּדָשּכִתְּב ְּךֶׁשְחב יִאָבּו םָמּוד יבש
 :תֹוכָלְמַמ תֶרָבִּג ךֶל"ואְרָקו יֵפיִסֹות אֵל יִּ
 יִתְלַחְנ יּתְללַח ימע-לע יֵּתְפַצָק*

 םיִמֲחַר םֶהָל ָּתְמשדאל ְריְּב םנְּתֶאְ
 :דֲאְמ ְּךָכֲע ּתְַבְכַה ןקז"לע
 ידע תֶרָבְגי .הָיְהֶא םָלועָל יִרְמאָתַוז

 :'הָתיִרחֶא רכז אל ךּבלדלע הא ָּתְמַשאל
 חַמָבָל תֶבָשּויַה הָניִדע תאָז"יִעְמַׁש הָּתַעְו

 דוע יִספַאְו יִנא הָבְבְלְּב הָרָמָאָה
 :לוכש עא אלו הנמְלַא בשא אל

 דָחֶא םיְּב ענר הָלאיִתְש ד? נא
 ְילָע ּואָּב | םְָּתָּכ ןָמְלַאָו לוָכְש
 :דֶאְמ ירח | תֶמְצְֲּב ּךוֿפשִּכ בֵרְ

 יָאר ןיא ָּתְרַמָא ְךֿתְעָרְב יָתְטְבַּתי
 ֶּתָבְבּוש איֵה ּךּתְעַדו ךֵתָמְכְח
 :דֹוע יִסְפַאְו יִנֲא ךּבְלָב יִרְמאַתַ

 הָרָמַש יִעְרִת אָל הָעְר ףִיְלָע אָבּוי
 הָרְּּכ יִלְכּוִת אֶל הוה ךלָע לָּפִתְ
 :יִעָרְת אָל הָאש םֶּאְתִפ ךיְלָע אתו

 ךיִפָשַּכ בֶרְבּו ףיִרְבְחַב אָנְיִדְמַעַי
rapadd pr rapido?) | 3/4 °°!47, 3 * 5 אל | ל? ערפָא )6  Cp 

 (cf 6* 5 6 [Aéra]) 3783 רָמָא )8 hic ומשק cp 47( | 7 **1 דע תֶרָבְג |
 ל 201155 —N | 9 3 םאָתָּפ prps) םֶמאָּת (gemina || דס KO יִּת-- | זז

 / ּהָרַמָש cf 6 (inf = drprecars); prps הָדֲחַׁש )?(.



 612 היעשי 40,12—45,22

 ידָעְלַּבִמ םיהלֶא דֹוָעְיִאְו הָוהְי יִנֲא אולה
 :יִתָלּוְז ןיא .עישומּ .קיצדלַא
 זרטל ּעְׁשְנַהְו א

 | בוש א רד הָ יפמ א
 :ושְללְּכ עָבָשִּת ּךֵרבלְּכ עֶרְכַת יל
 זָעְנ תּוקְדִצ ירַמָא יל" הָוהיִּב אא

 :ֹוּב םיִרָחַּנַה לכ ּוׁשבְיְו 'אוְבָי ֹויָרָע
 :לֶאְרְשי עַרְזְלָּכ ּלְלַהְתַיְ וקדצי הָוהיב5

 םָהיִּבַצִע ּויָה ֹובָנ סרק לב עַרְּב 6

 :הפיעל אׂשמ תוסּומע םַביִתְאְשִנ הָמָהְּבְִו הָיַחל
 אשִמ טלמ ולב אל וָדָחִי ּועְרָכ ּוָסְרָק

 פ הכלה יֵבְׁשּב םָׁשְפנו
 לֶאָרְׂשִי תיּב תיִראָשִלְכְו בְקֲעַי תב ילא ּעְמַׁש

 :םֶחָריִּנִמ םיִאְשְּנַה ןָמָבייֵגמ םיִסְמַעָה
 לָּבְסֶא יָנֲא הָביֵׂשרֲעְו אוה יִנָא הָנְקזידעי
 פ  טלַמִאְ לָבְסֲא ינֲאְו אָשָא יָנֲאְו יֵתיׂשָע יא

 :הָמְדְִו יֵנְלׁשְמתְו ְׁשַתְו יִנְּמַדְת יָמְל
 ולקשו הָנקּב ףָסָכְו םיִּכִמ בֶהָז םיִלנַה

 :ּווַחְתשְיִא ּנִ לא והשעיו ףרוצ ּרֵּכְׂשִי
 שיִמָי אָלומוקָמַמ דמָעָיְוויֶּתְחַת ּוהֲָחיֵנְִו הלב תֵתָכילע והֲאְׂש

 : :ּונעיִשוי אל ותְרצִמ הני אָלְו ֹוָלֵא קַעְצִי"ףא
 :בללע םיִעְׁשֹופ ּוביִשָה ּוששאְּתַהְו תאְזּורְכְזל

 :יִנוְמָּכ ספֲאְו םיִהְלֶא .דוע ןיִאְו לַא יכְנָא יִכ םֶלועְמ תּונשאְ ּורְכז
 ושענדאל רַשא םֶדקַמּו תיִרֲחֲא תישארמ דינמי

 :הֶׂשעֶא םוקְת יָתְצַע רָמא
 וָתָצַע שיִא קָחְרִמ ץֶרָאַמ טיע חֶרֶזִמִמ אכקיי

 ס :הָנׂשעֶא-הַא תה הָנֲאיִבֲא-ףַא יִּתְרַּבַּדיףַא
 :הָקָדִּצִמ םיִקֹוחְרָה בל יֵריְּבַא יֵלֲא ּועְמְׁשִיי

(rH 86g) sed cf Rom 14,11; Phil 2,11 | 24 °° %066צ  G(£)4+ Tov23  

Cp 46, Vrsואובי |  c 211155 560 Vrs23, 1 6+ רַמאי יֵל | ל 1  cf a4רמאל  
frtיִּתְסַמִע | < כס(155 69 ינא | 8 1  psצpאלו | 4 *  mlt MSS Eddםֶה-- | 2  

 6 3 ּונְנּּבְתַה | זז א ותצע, 1 6 06 יִת-- | 12 6 יִדְבא



4-1 JESAIA 1 

 ּפ :ןיִליִחְּתִרהַמ הׁשֲאְלּו דיִלות-המ בָּאְל רַמא יוהי
 ורצויו לַארׂשִי ׁשֹוָרְק הָוהְי רמה
 :יָנּוַצַּת יִדָ לעפ- לע ונְּב"לַע ינּלֲאְׁש תֹויִתָאָה

 יִתאָרְב ָהיֶלָע םָדָאְו ץֶרֶא יִתיִשָע לכי
 :יִתיּוצ םָאְבְצְילָכְו םִיַמַׁש ּוטָכ ידי יִנֲא

 רֶׁשֲֹא ּויָכְרְדלָכְו קֶדְְב ּוהְתריִעַה יִכֹנֲאי
 ַחַלשְי יָתּלָנְו יֵריִע הָנְבּודאּוה
 סם  :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא דַחשְב אָלְו ריִחָמְב אָל

 יהָוהְי רַמָאו הָּכיצ
 הֶּרִמ יׁשְנַא םיִאָבְסּו שּוּכְד'רַחְסְּו םִיָרצִמ עינו
 "ףרַבעַי םיִקַּּב וכלי ְךיְרֲחֶא ויִהְי לו ורבעי ְּלֲע
 ולָלּפְתִי ולא" ּווֲחַּתְׁשי ךיִלָאְו
 :םיִהְלֶא סֶּפֶא דֹוע ןיֵאְו לא ךֶּב ךא

 :עישומ לַארׂשִ יֵהלֲא רֵּתַּתְסַמ לַא הַא ןֵכָאי5
 :םיִריִצ יִׁשְרָח הַמְלְּכב ובלה יּּדַחְ םֶלכ ּומְלְכנסְגְ ושוב
 םיִמְלּוע תַעוׁשְּ הְוהִיַּב עשונ לֶאְרָשְי

 פ דע .ימלוע-רע ּומְלּבַתִאְלְ ושבתדאל
 םיִהלֶאָה אּוָה םִיָמָשַה ארוב הָוהְי-רַמִא הָכ יב 8

 הָבנֹוכ אּוָה ּהָשִעְו ֶרֲאָה רצו
 הָרְצְו תָבׁשְל הָאָרְב ּוהְתִדאל
 :דֹוע ןיִאְו הָוהְי ינא

 ףךשח ץֶרֶא םוקמַּב יֵּתְרּבַּד רֶתַּפַב אָליַפ
 יִנּׁשָּקב ּוהְּת בקי עָרֶזל יְִּרַמָא אל
 :םיִרְׁשיִמ דיִנמ קָדֶצ רבד הָוהְי יִנֲא
 םִיוּגַה יטיִלּ וָּדְחִי ׁשּננְתַה ּואָבְ ּצְבקְה 0
 םֶלְּפ ץעְתֶא םיִאָשְגַה ּועְדְי אל
 :עישוי אל לַאדלָא םיִללַפְתַּ

 ודי ּוצַעְּוי ףַא ּוׁשיִנַהְו ּודיְנַהְי
 הָריִגַה זָאמ םֶדְקִמ תאז עיִמָשִה יִמ

 זז ° prps (cf 65,3( 'נפ-לע יִנּולָאשת 2 'אַה) | 14 * 6+ תֹואָבַצ | * pזק
 יֵרֲחֿפְו . . יעגי | < >6 2; 61 (ג1 ודב--כ || % 284155 Edd Vrs+-1 | 15 1 ₪ ךְּתַא

cf 5 (apud 0 ad loc) zn fe | 16 "66 ויָמְמּוקְתָמ-לכ | lft 

 ּוהּתַּב (ץe! ? 6 6 ינא ינא ושקב 'ת).



 10 היעשי 45,9—44,25

 יִּדַבְל םִיִמָש הטנ לכ הָׂשֲע הָוהְי יִכנָא
 :יִתַאיֿמ ץֶרָאָה עֶקֹ
 לֶלּוהְי םיִמְסָקְו םיּדַּב תותא רפַמ

 :לָּבְַ םֶּתְעַדְו רוָחֶא םיִמָכַח ביִשמ
 םיִלָשָי ויִכָאְלמ תצעו  "וָּבַע רֶבּד םיקמ%

 ָהיַתובְרְחְו 'הָנינּבת הֶּוהְי רעל בָשּות םלָשּוריִל רַמאָה
 :םמוקא] :שיבוא ּךיִתרַהְנְו יֵבָרֲח הָלּוצְל רַמאָהז
 םֶלשְ יִצְפֲחלָבְו ליער שרו רמאָה 5

 ס  ודַסוַּת ילָכיִהְ הנְּבִת םלְׁשּוריִל ירַמאָלְו
 ונימיב יִּתְוחֲהרֶׁשֲאוׁשְרֹוכְל וחישְמְל יהוה רָמָא-הכ 5
 ַחַּתַפֲא םיִכָלַמ יֵנְתַמּו םווג ינפל"ידרל
 :ּורְָפִי אל םיִרְעְׁשּ .םְלְּ לנפל ַחָּתְפִל

 ירא יםיִרּודהְ דלא נפל ינאי
 א לזְרב יֵתיִרְבּו רֵּבְׁשַא הָשּוחְנ תוָתָלּד
 0 ינָמְטִמּ ךשח תוורְצוא ל יִּתַתָנְופ
 :לֵאָרְׂשִי יהלֶא ְּךָמׁשְב אָרֹוְקַה הָוהְי ינא יִּכ עדת ןעמל
 יִריִחְּב לֵאָרְׂשו בקע ידבע ןעמְלּ+

 :יִנּתְעַדי אלו ָךְּנַכא ְךֶמֶשְּב ל אָרְקַאָו
 םיָהלֲא ןיא יִתְלּוָז .דוע ןיאְו הָוהְי ינא5

 :יִנָּתְעְַ אלו ּףךרזאא
 יָרְעלְּב סָפָאדיִּכ ּהָבְרַעמִמּ שָמָשחַרזִממ וע ןעמְל5ֿ

 ףשמ אָרּובּו רוא רָצויז  :דוע ןיִאְו הָוהְי ינַא

 ס  הָלֶאדלָכ הָׂשעיהָוהְי יגא עֶר אֵרֹוָכּו םוֶלש הֶשע
 קֶרָצּולְזַו םיִקָתׁשּו לעפמ םִימָׁש ּופיֲעְרה

 "עַשְיּורֶפַיְו ץֶרָא"חּתְפִּת
 ס .:ריִתאָרְּב הָוהְי ינַא דחנ חיִמָצַת הדו

 הָמֲָא ישרח"תֶא ׂשָרָח ּורָצְנְתֶא ברי יזהפ
 יול םִדו"ויִא ֵַלְעפי הָׂשֲעַּת-הַמ ֹורְצִל רֶמָח רַפאֹיַה

 24 16 K 31MSS Edd 64 יִּתא ‘מ; Qִּתֶאַמ | 26 * 1c 6%8 וָדָבַע | = ₪

 add || 28 * prps ‘YI, cf Sach 137° 1 ₪ ) | ל ? 61 ו (ט61 1? 6 Gd‘ רַמאָה) |

ve45,1 * 6+6 0666 | * 1? דרל (= דיִרֹוהְל); קזק דרחל  Cp1'הלו | < 
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AA,8—24 JESAIA 60g 

 יִּתְדַּגַהְו ךיִּתְעַמְָשַה זֶאָמ אָלַה והָרַּת-לַאְו ודְחְפִּתְלֶאל
 :יִּתְעַרְיִלּ רּוצ ןיִאְו ו יִָעְלַַּמ ּהולֶא שיָה יֶרֲע םֶּתִאְו

 ּאְרּו-לַּב הפה םֶהיֵדֲעְו ליעויהלַּב םֵהיֵדּומֲחו והת םֶלּב לספרי
 :ליעוה יִתְלָבל ְךָסְנ לָסַפּ לֶא רָצְידיִמפ ּוׁשְבִי ןעמל עְדי"לַבּו

 ודמי בתי ֶָאְמ מַה 'םיִׁשָרָחְו ושבו ירחי ןָהיי
 תוָבְקִמַבּו םֶתָּפּב לַעָפּו דָצעֶמ 'לֶזְרִּב ׁשֶרָחיי :דַחְי ושבו ָּדָחְפִ
 :ףעיו םיִמ הֶתַשדאל חפ ןיִאְו בַעְרּג וחכ עוָרְזִּב ּוהלְעְפִיַו ּוהָרָצִ
 הָנּוחַּמַבּו תֹושְצָקּב ּוהֵׂשֲעַי ררָשב ּוהֵרֲאָתְי ֹוָק הָטְנ םיִצֲע ׁשֶרָחי
 :תִיְּב תָבׁשְל םַרָא תֶרֲאפִתִּכ שיא תיִנְבַתכ ותשע ּוהָרָאָתְי
 ירא עטְנ רענײיַצעּב למי ןולַאְו הָזְרִת חקיו םיִזְרַא וליתר
 הָפֲאְו קישידףא םָחּיו םֶהַמ חקינ רעְבְל םָרֲאְל הָיָה 5 לני םָשגְ
 ףרָׂש ןיִצָת6 :ומל" דְגְסִיַו לָספ ּוהָׂשְע וחָּתׁשיַ לאלפי םֶחָל
 רֶמאיִו םחידףא בש יִלָצ יהל לבא רַשָּב יצֲח-ילע שָאדומְּב
 ולְדוָנְסי ולספָל הֵׂשֲע לאל ותיִרֲאָׁשּול :רּוא יִתיִאְר יִתּוּמַח חֶאָה
 אלא ס :הָּתֲא יִלָא יִּכ יִנְליִה רַמאיו יָא טְלַפְתי וחּתְׁשִיְו
 -אָלְרפ :םֶתַּבְל ליִּכָשַהְמ םהיִניִע תוארמ חט יִכ ּוניִבָי אָלְו ּועדָי
 שַאדומב יִּתְפְרָש ֹויֵצָח מאל הָנּובְתאְלְ תַעָד אל ובל לֶא ביש
 הָבֲעֹותְל ּורְתִיְו לָבאְו רָשְב הָלַצֶא םֶחַל ליִלָחְגלַע יִתיִפֶא ףַאו
 לידא המה לתוה בל רפא הער :דּוָנְסֶא ץע לּובל הָשַעַא
 ס :יִניַמיִ רקָשאִלַ רַמאי אָלְו שָפַנדתֶא

 הָּתַאְדיִדַע יִּכ לֵאָרְׂשִיְו בקעי הָלָאדרֶכזי
 :יָנְׁשְנִת אל ילֵאָרְׂשִי הָּתַא יִל"דָבע ְּךיִּתְרצְי

 ךיתאטח ןָנֶעָכְו ְּךְֵׁשְּפ בָעְכ יִתיֵחָמ=
 :ךיִתְלַאְנ יִּכ יֵלֲא הָבּוש

 ץֶר תת ּועיִרֶה הָוהְי הָׂשְעיִּכ םִימָׁש וגר
 וב ץעדלָכְו רַעָי .הָנַר םיִרָה ּומְצּפ
 פ  ורָאָּפְתִ לֵאָרְׂשְִבּו בֶקעָי הָוהְי לאני

 ןָטָּבִמ רצו לא הָוהְי רַמָא-הָכצ
fioav [§PQ6%% אט\ סא  cfדידלב ' )vel? dl12 ּואְרִת | *1 םָא  *hapaxleg;8  

(w 58,6; Dt 18,11) |°1וירְבח  g sic 41; dl | rx *1 ft[דזע?]) |  fikovcav] tore 
 ויש - | 12 Hif) (ins ft 6 6 7 ץטנ דדח]) | 14 516 69 תַרּכ | ל 56 4; 0 ןֶרא,.

cf 19 et 6S || © trsp haec vb,42 לעו | ל1 ויִלָחְּג MSS Vrsוָרָא )6 אטְקו6) || 16°  

 616 | 17 055 -דָנְסִי | 21 * 36155 'שיו | * 17 גת קזקפיַשטת, D cfז 32,15.



 608 היעשי 44,7—43,18

 :ּונְנּבְתִתְדלא תיִנְמְדְקְו תֹוגׂשאָר ּורְכְזִתלַא
 הערת אָֹלֲה חָמְצִת הָתְע .הָׁשָדֲח השע יִנְנַהי

 :תֹורָהְנ ןומישיב =ּךֶרד רֶּגְדַמִּב םיִׂשָא ףָא
 הָנֲעַי תֹוָנְבּו םיִנִפ הָרָשַה תֶיַח יִנְֵּבְַת

 ןמיִׁשיִב תֹרָהְנ םִיַפ רָב יּתֿתָנ"יִ
 :ּורפסְי יִתָלַהְּת יל יִּתרצְי זדםע=י :יִריִחְב ימע תוקָשַהְל

 :לֵאָרְׂשִי יִּב ְתָעגְייֿכ  בקעי ָתאָרָק יִתֹאזאָלְר>י
 יִנָתְּבַכ אֵל ףיַחְבְו ךיִתְלָע הש יל ָתאיִבֲה"אְל*

 :הָנּובְלַּב ךיִתְענוָה אָלְו הָחְנְִּב ְיִתְדבֲעַה אָל
 יִנֲתיוְרַה אֵל ְּיַחְבְז בָלְחְו הק "ףסַפַב יל תיקי

 :יִתְְועְּב יֵנָּתְעַנֹוה  ךיִתואטחְּב יִנַּתְדְבְעַה דא
 :רֶכְזֶא אל ףיתאטחו יֶנֲעַמְל ךיִעָשּפ המ אוָה יכנָא יִכְנָא5
 :קָּצּת ןעמְל הָּתַא רפס דַחְי הָמְפְׁשנ יִנריִכְזַה
 :יִב ּועָשָּפ ךיִציִלְמּו אָטְח ןושארָה יבא
 פ :םיִפּודְנְל לאָרְׂשְִו בקי םרחל 'הָנְִאְו ישֶדְק ירש לכח

 פ ב יִּתְרחְּב לֵאָרְְִׂו יִדְבִע בעי עֶמְׁש הָתְעְוי 4
 דרעי ןֶטַבִמ הרצלו ףשע הָוהְי רֹמָאדהְכ

 וב יִּתְרְחְּב ןּורָשיו  בקעי יִדְבַע אָריִתִלא
 הָשָבַלַע םיֶלְזוגְו אָמְצְדלַע םִיָמדקְצָא יב

 :יִאְצָאְצְלע יִתְכְרְבּו ךערזילע יחּור קַצֲא
 :םִיָמ"יֵלְבִ-לע םיִבְרַעּכ ריִצָח ןיִבְּב ּוחְמָצְוי
 בֶקעידסָשְב יאָרק הָוְו .יִנָא הָוהיִל רמאי הז
 פ  הָּגְכָי לֶאָרְׂשִי םֵׁשְבּו הָוהִל ודָי בָּתְכִי הז

 תֹוָבְצ הָנהְי וָלאְגְו לֵאָרְשִיָלַמ הָנהְו רֿמָא"הְי
 :םיִהְלֶא ןיִא יִדְעְלּבַמּו ןהֲחא ינאג ןושאר יֵנֲא
 יל ָהָפְֶעַיְו הָיִגיְו | ארק ייִנומְכְיִמּול

 :מל ּודיגי הָנאָבְּת רָשַאְו 'תּיִתאְו םלועדםע יִמּושמ*

prb(ח6000/ףטס) | 25 ) ft 6 66 ‘niל 1  | add22 6% אלו | 24 *?  
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43,2—17 JESAIA 607 

 ְךְָּטְׁשִי אָל תורְָּנַבּו יֵנֲא ָךְּתַא םִיַמַּב רֵבֲעָתיִּכ*
 aki אל הָבָהָלְו הֶיָּכִת אל ׁשֲאומְּ תי

 ְּדיִתְח אָבְסּ כ םִיָֹצִמ ר יּתַָנ
 ְיִּתְבַהא יגאו ָתְדְָּכִנ ןגיִעְב ְתְרָקי רֶׁשֲאמ

 ְְׁשְפַנ תַחַּת םיִּמָאְלּו ףיִּתְחַת םֶדא ןּתֶאְו
 יִנא ְּתִאדיִּ אָריּת-לַא

 :ךצְּבקא ברעממּו ְּךַעָרז איִבא הָרזִּמִמ

 יאְלְכְתִלא ןָיִתְלּ ית ןופָפל רבא
 :ץֶרֶאְק הצקמ יֵתֹונְבּו קוחְרמ יִנָב יִאיֵבָה
 :ויִתיִשְעְדףא ויְּתְרצְי ויָתאָרְּב יִדֹובְכלְו יִמָשַּב אָָקּנַה לָפ

 :ֹומָכ םִָנְזֶאְו םיִׁשְרֲחְו שי םִיָגיעָו רָנעדבע איצוהל
 םיִמֲאָל ופְסֶאֵיְו וחי ְּבִקִנ םּגַה"לּכ

 ּונֲעיִמְׁשִי תונשאְרו תאז רִָּ םֶהָב יִמ

 יתְרָחּ רָשא יידע הָוהְייאְנ ודע םתַאו
 אּוה יִנָאְדיִּ ניב יל ּניִמַאַהְו רעד ןעמל
 פ - :הָיהְי אֶל יֵרֲחֲאְו לא רצונדאל נפל

 :עיִשו מ .יִדְָלּבַמ ןיִאָו .הָנהְי יָכֹנֲא יכנָאי
 רז םֶכְּב ןיאו יִּתְעמְשַהְ יּתעַשוהְ יִּתְדְּגַה יִכְנָאְיי

 אּוה יִנָא םיַמדסִנג :לָאינַאו הָוהְידָאְנ ידע םּתַאְ
 ס  והֵנָביִׁשְי ימּו לַעָּפֶא ליצמ יֶדיִמ ןיאו

 לֶאָרְׂשִי שוק םֶכלִאִַ .הָיהְי ראה
 םֶלּב יםיִחיִרָב יֵּתְַרֹוְהְו .הָלָּבְב יּתְתְלְש םָפְגַעָמְל
 :'םֶתָנר 'תִיְנָאָבי םיִּנָשַכְ

 ס סָכְכְלמ לֵאָרְׂשִי ארוב .םֶבׁשֹודְק הָוהְי ןנַאיפ
 :הָביִתְג םיִּזע םִיָמְכּו ְרַד םָיּב ןתוגה הָוהְי רֶמָא הבי

 ודחי דזּוַעְו לִיַח סּוסְנ"בָכְר איִצומהיל
 :ּוְבַכ הָּתְשַפַּ כעד מקהל ּובֵּכְׁשְ

 41 תֹמְדֲא | 9 יכל | | 81 איצוה vel ואיָצוה | g*1?c 65 וצְבְקִי | | ל 6

 4066 duiv, 111— || 10 * prps יֵדָבע | ל 1? די, 'איו , "ו | צב 680 םִלֹועַמ|
in lamentationibus |תֹויִנֲאַּב  prpsםיִחְרוב קז םירוחב ( | ל ) pevyovrac14 5 6  
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 606 היעשי 43,1—42,13

 הָאְנִק ריִעָנ תֹומְחְלַמ ׁשיִאְּכ אְַי רָּבִּכ הָוהְי
 פ  :רָבנִתִי ויָביְאְלַע ַחירְציְףַא עיר

 קָפַאְתֶא ׁשיִרֲחֲא םֶלֹועַמ יִתיִשָחַה+
 :דַחי ףַאְׁשֲאְו םֵׂשֲא הָעְפֶא הָדלּ

 שיבוא םּבָשָעלָכְ תועָבְגּו םיִרָה ביִרֲחַאי5
 :שיבוא םימנַאו םיאְל ּתּורָהְנ יִּתַמִׂשְו
 םֶכיִרְדַא ּועְדָיאל 'תֹוביִתָנַּב עֶר אל ּךְרֶדּב םיִרְוע תלה

 רושימל םישקעמו רואָל .יםיִנָפל ְֶשָחַ םיִשֶא
 :םיִּתְבזע אל םֶתיִשע םיִדְבְּדַה הָלֶא

 לָסּפַּב םיִחָטְּבַה תֶשב ושְבַי .רוחָא ּוגסָנד
 ס :ּוניהְלֶא םָּתַא הָכַּסמְל םיִרָמאָה

 :תֹואְרל ומיה םיִרועַהְו .ועָמש םיִׁשְרֲחַה
 'חַלָשֶא יֵכָאְלמְכ' ׁשֶרֲחְו ייְֵּבע-םַא יִּכ רוע ימי

 :הָוהְי דָבֲעְּכ "רנעֶו יסֶלָשְמַּכ רוע יִמ
 :'עְמְשו אָלְו םִיְְזֶא חָקּפ ירָמְׁשִת אָלְו תב יתיִאָר>ִ>

 :ריִדָאְיְו הָרוּת ליְִּגִי .וקדצ ןעֶמְל ץֶפָח הָוהְייי
 םֶלָּכ "םירּוחב ַחַפָה יּוסָׁשְו זּוזְּב"םע אּוהְו

 ּואָבְחַה םיִאְְכ יִּתְבְבּו
 :בָשָה רָמאְָיִאְו 'הָפָשְמ  ליצמ ןיִאְו ֹובָל וי

 :רּוחֶאְל עַמְׁשיְו בשקי תאז ןיזאי םֶכָב ימי
 םיִזְְבְל לֵאָרְׂשִיְו בקע הָמושמִל ןַתְנְיִמי

 ּועמש אָלְו ְּךֹולָה ויְכְרְדַב ּוָבָאאָלְו ול ּונאָטֶח ּוָז הָוהְי אָֹלֲה
 :ֹותָרֹוְתְּב] הָמֲחְלִמ ּוזעְו ופָא הָמֲח יִלָע פשר

 פ = :בֶל"לע םיִׂשְ"אְָו וב"רעְבּתַו עי אָלְו ביִבָסִמ ּוהֲמַהלּתו
 לארי רצו יבקענ ךארב הָוהְי רַמָאדהּכ הָתַעְוי 3

 :הָתְאִייל ָּהְמְשב 'יִתאְרְ ךיתְלאְנ יִּכ אָריִתַלא
Vrs'Q3 || >? trsp14 64 ועְלַה | 15 פז תויַצָל | 16 ==? 404 ('ָךַב) | ל שג+6  
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A1,25—42,12 JESAIA 605 

 יָמְׁשב אָרְקִי ׁשֶמְׁש-חַרְזִמִמ תאינ ןופָצִמ יורה
 :טיִמ-סָמְרִי רצוי וָמָכּו רֶמֹח-ומְּכ םיִנָנְס 'אָבְיו

 קיִדצ רמאנְ םיִנָפְלַמּו הָעָדַנְו שאר דיֵגֲהריָמ
 :םָכיֵרְמֲא עָמשְןיִא ףא עיַמְׁשִמ ןיא ףא דינא ףָא

 :ןַּתֶא רָשְבְמ םַלְׁשְּריִלְו םְּגַה הגה ןיצְל ןושאריז
 :רָבָרּוביִׁשְְ םָלָאׁשֲאְו ץֶעֹוי ןיִאְו הָכָאַמּו שיא ןיִאְו אראפ
 פ  ּםֶהיִכְסַנ ּוהָתָו חּוְר םהישעמ סָּפֲא "וא םֶלִּב ה

 יִשְפַנ הָתָצָר יִריִחְבי ֹּוְּדָמְתֶא יִּדְבַעי ןהי 2
 :איצֹוי םיוּגל טְּפְׁשִמ ויָלֲע יִחּור יִּתַתְנ

 :ולוק ץּוחּב עיִמְׁשיהאלְו אָשְי אָלְו קעצו אל
 הָנָבַכי אָל הָהְכ הָתְׁשִפּו רובָשְי אָל ץּוצְר הָנָק

 ץּורָי אָלְו הָחְכִ אָלי וטָּפְׁשִמ איעוי תַמָאְל
 פ  ּולַחַיְו םיִיִא ותְרותְלּו טָּפְשִמ ץֶרָאְּב םיִׂשָיירע

 םֵהיֵעֹונְו םִיַמְׁשַה אָרּוב יהֹוהְיּולֲאָהי רמָאדהּבפ

 היִלָע םַעָל ּהָמָשְנ ןתנ ָהיֵאָצֲאֵצְו ץֶרֶאְה עקר
 :הָב םיכְלְהל ַחּורְ
 ריב קזחא\ קצב ךיִתאָרְק הָוהְי ינאי

 :םִיֹוג רוָאְל םַע תיִרְבְל ָךֶנֶּפִאְו ְּרֶצַא
 ריִפַא רָּגְסַמִמ איִצֹוהְל תוְרְוע םִיָניִע חְקֶפְל
 יִמָש אּוָה הָוהְי יג יִּךָשִח יבש אָלָּב תיִמ
 :םיִליִסְפַל יִתָלַהְתּו ןַתָאדאל רחְאָל יִדובְכּו
 דיִּנַמ יִנַא תושְדְחְו ּואָבדהְּנַה תוָנשאָרָהּפ

 פ  םֶכְתֶא עיִמְׁשַא הָנְחַמְצִּת םֶרָטְּ
 ץֶרָאָה הצקמ ותָלַהְּת שֶדָח ריש הָוהְל וישי

 :םֶהיִבְשְיְו םיִיִא .ואלֶמּו םִיַה יָה
 רק בֵׁשַּת םיִרְצַח ויִרָעְו רָּבְדמ ּאׂשִייי

 :ּוחְנצַי םיִרָה ׁשאָרַמ עַלָס יִבָשְי וגר
 :ּודיגִי םיִיִאּב ֹותָלַהְתּו דֹובָּכ הָנהִיִל ומיִשְייי

 25 **?1ומָשְב אָרְקֶא 4 453 | * 1 סבי | 27 = 1 ָהָּתְדַּגִה | 28 64+ ןיאמ
lakwg | 6+6 אלו םָתַא 1 4 | 2פ * 6? 61 24 | *1 ןיִא | 0ק 42, 1 6+  
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 604 היעשי 41 ,10--4

er oes 

 :יקדצ כיב ףיתכמתדמא יתרוע"מא ףיתנמא

 ָּב םיִרָחְגה לב ּומְלּכְִו ושבו ןהיי
 :ֶביר יִשְבא ּורְבאְוְו ןיֵאְכ ּונְהְי

 ְָתָצמ יִשָנִא .םֵאְצְמִת אָלְו םֵׁשְקְּתַ*
 :ְךֶּתְמַחְלִמ יׁשְנַא = סָפָאְּו ןיָאָכ ּונָהָ
 ְךָגיִמְי קיזחמ | ךיַהלֶא הָוהְי ינֲא יפי
 ס | :ףיתְרזע יא אָריִּתלַא ּךְל רָמאָה

 לֵאָרְׂשִי יֵּתְמ בקע תעלות יֵאריִּתלַא 4
 :לֵאָרְׂשִ שק לגו הָוהְי-םִאְנ ְךיִּתְרוע יִנַא
 תיַפיִּפ לעב ׁשֶדַח יּוָרָח יגרומל ְךיִּתְמׂש הגה
 :םיִשָּת ץֶמּכ תָעְבְנּו קֹוָתְו םיִרָה שּודְת

éםֶתא ץיפָּת הָרָעְסּו םָאָשִּת חּוְרְו םִרֶזַּתי 
 :ללַהְתִת לֵאָרְׂשִי שק הְוהיּב לת הָּתַאְו

 מּצִּב םנושל ןיִאְו םימ םישקבִמ םיִנֹויֿבָאָהְו םִיָנֲעֲה יל

 תונועמ תֹועְקְּב ךותְבּו תֹוָהְנ םויפש-לק חָּתְפֲאי

 מ יִָצּומְל הָיִצ ץֶרָאְו םידםנאל ּבְִמ יש
 ןמָש ץעֶו סָרַהְו הֶטש זר יֶבְדַּמּב ןָּתֶאיפ
 :וָדְחַי רּוָשַאְתּו רֶהְרִּת ׁשֹוָרְּב הָבָרְעֶּב םיׂשָא

 ְִָּ לישו ּומיׂשיְו .ּוָדְיַו ֵּאָרי ןעמְל==
 ס  הָאְרִב לֶאָרְׂשִי ׁשחְקּו תאז הָתְׂשֲע הָוהְידִי יכ

 למ רָמאי .םֶכיֵתֹוְצע ושינה | הָוהְי רמי םֶכָביִר ּוְרָק*י
 :בקעי] הָניִרְקִת רֶׁשֲא תֶא ּונָל ּודיָניְו יושי

 ֹרנַּבְל הָמיִשְנְו ּודיִּגַה הָּנַה הָמו תּונשאְרֶה
 :ּונָעיִמְשַה תוָפְּבַה וא "ןֶתיִרַחֶא הָעְְגְ

 םָּתַא םיִהְלֶא יִּכ הָעְדַנְו רוחֶאל תיִתֶאָה ּודיִּגַה
 :וָּדִחִי ארנו הָעָּתְשִנְ ּעֵרְתְו ּוביִטיִתִא

 ס  םֶכְּב רֶחְבִי 'הָבֲעֹוּת עפָאמ םֶכְלָעְפּו 'ןואמ םָּתִאיַהי
add | 17 ? add | 10 trspנֶר-- | * ₪  éArroorég) | 15 * Var®14 1 תַמְר (6  

(Hier idola vestra) | 22 *12 6 6364 WX. || °° trspםכיתובצע  huc* | 21 prps 

 haec vb in fin vs | 23 0 הָאְרְנְו ?K ארנו | 24 * dl? (mtr cs) | ל 17 יא

cf 29 (dittogr) | 5 1 prb Dg(Q), cf expl gr 40,17 | %1 ? 3h. 



40,26—41,9 JESAIA 603 

 הָלֵא אָרְבדיִמ ואְרּג םָכיניֵע םורָמדּואָש

 אְרְקַי םָשְּב םֶלָכְל םָאָבְצ רָפְסִמְב איומה
 ס = ורֶחְענ אל שיא חֿכ ץיַמַאו םינוא בֵרַמ

 לֶאָרְׂשִי רָּבַדְתּו בקעי רמאת הָמָכז
 רובעי יֵטָּפְׁשִמ יֵהלֲאָמּו הוהְימ לכד הָרּתְסִ

 ָתְעַמְש אָלבֲא ָּתְעַָי אולַה5
 ץֶרָאָה תֹוצק אָרּוּב הָוהְוםָלּוע יֵהלֲא

 :ֹוְָנּובְתַל רָקָח ןיא עי אָלְו ףעיי אל
 :הָּבְִי הָמְּצְע םיִנוא ןיִאְלּו חָּפ ףעיל ןתנפ
 לכי לוָשָּכ םיִרּוחְבּו ּועָגְו םיִרָעְב ָפְעיויי
 םיִרָשְּנַּכ רֶבָא ּולַעַי חכ ּופיִלֲחַי הָּוהְי קני

 סם  ופֲעיִו אָלְו ּוָכְלי ּועָניִי אָלְו ּוצּורָי

 ַחָכ ּופיִלֲחיי םיִמֲאְלּו םיִיֲא יֵלֲא ּוׁשיִרֲחַהְי 41
 :הָבָרקִנ טּפְׁשמל וְָּחַי ּורָּבִדְי זָא ושני

 ִלְנַרִל ּוהאָרְקִי קָדָצ תֶרְזמִמ ריִעַה ימי
 ירי םיִכָלְמּו .םוונ ונפל ןתו
 :וְּתְׁשִק ףָּרנ שֶקְּכ וברח ֵפעַכ 'ְַתִ
 :אֹובָי אל וָלנַרְּב חַרָא לש רובעי םֶפְדִריי
 ׁשאָרמ תִחּדַה ארק הָׂשָעְו לעַפְיָמ

 :אּוָה"יִנֲא םיִנֹרֲחֲא-תָאְו ןושאר הָוהְי יֵנֲא
 :ךּויֵתֲאַו וברק ּודָרֲחָי ץֶראָה תוצק ּואָריִוְו םייא וָאְרכ

 :קַזַח רמאי ויְחָאָלּו ּורְזְעַי ּוהֲעְר"תֶא שיא" .
 םעֶּפ םֶלּוְהתֶא שיטּפ קילחמ ףרצתֶא שֶרֶח קזחיול
 ס :עֹומִי אל םיִרְמְסַמְב ּוהְקּזַחִיִנ אוה בוט קבל רמא

 ךִתְרחְב רשא בקעי יע לֵאָרְשִי הת
 :יִבָהֶא םֶהְרְבִא ערָז
 ְךיִתאָרְק ָהיֶליצאמּו ץֶרֶפַה תוצקמ ףיּתקזַחה רֶׁשֲא

 ְיִתְסַאְמ אָלְו ךיִתְרחְּב .הָּתַאייּדְַע ףָל רַמאָ
 26 | ץֶמאְו + 6 | Cp 41, ז == קזקs יִּתְחַכְּותְל ּולֲחָי cf 4031 | 2 *1 דרי
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 2 היעשי 40,9--2כ

 ןויצ תֶרָשַבְמ לייל ּהָבָנרַה לע
 יִאְריִּתִַלַא יִמיִרָה םַלָשּוְִי תרָשבְמ לוק הכב יִמיִרָה
 :םֶכיַהְלֲא הָּגַה הָדּוהְי יִרָעָל יִרְמִא

 ול הָלָשִמ וערָזּו אובְי קֶזָחְּב הָוהְי יִנדַא הָּנַהְיפ
 :ויִנָפְל ותְְעְפּ ותֶא ורכש הגה

 ץּבקִי וערֶזּב הַעְרי וְרְדָע הָעֹרְּב יי
 ס  :לָהְנְי תֹולֲע אָשִי וקיַחְבּ םיִאְלט
 ןָּכִּת תֶרָגּב םִיַמָׁשְו םימ ולַעָשב דָדָמדיִמ 2

 םיִרָה לב לֵקְׁשְו ץֶרָאָה רֿפע שלָשְּב לכו

 :םִיָנְזאָמִּב תוָעָבְנּ
 :ּונָעיִדּוְי ֹוֵתָצִע שיִאְו הָוהְי חּורדתֶא ןִּכַתְהיִמיי

 טָפָשִמ חרָאְּב ּוהָדְמַלְוְ :ּוהָגיִבְיו ץעונ יִמתֶא+
 :ּונעיִדּי תֹונּובְּת ָךְרדְו 'תעד ּוהדְמַלְיַ

 ּובָשָחְנ םִיַנְזאְמ קַחָשְכּו יֵלְּרמ רֶמָּכ םיוג ןַהיפ
 רֶעְּב יה ןיא ןונָבְלּוי< :לופו קדּכ םיִּיִא ןה
 סם  :הָלְַע יִּד ןיַא ותיַחְו

 :ּוְלּובָשְחָנ ּוהֹתָו סָּפֶאַמ ּוּדְגְנ ןיאּכ םִּוגַה"ִלּכ יז
 :ולוכְרעּת תּוִמְהַמּו לא ןָנמַדְ ימלאו

 ונעקרו בָהּ ףֶרצְו שר ּךְסֶנ לפה
 רַחְבִי בקְרודאל ץע יהָמּורְת ןֶּבְסְמַהְייי :ףרוצ ףַסּכ תֹוָקְתְרּ
 :טֹומי אל לָסַפ ןיִכָהְל ול"ׁשּקבְי םֶכָח שָרָח
 םֶכְל שאְרִמ ךּגִה אולה ּועָמְשת אֹוָלַה ּועַרַת אולה
 :ץֶרֶאָה תוָרְסומ םֶתּוניִבַה .אּולַה
 םיִבְנֲחַּכ ָהיֶבָשִיַו ץֶרָאָה גוח-לע בֵׁשיַה 2

 :תֶבָשְל לָהָאְּ םֶחְּתְמִיַנ םִיַמָׁש יקּדכ הָמּוּנַה

 :הָׂשָע הת ץרא יש יל םיִנְזור ןַתוּגַה 3
 סעַּג ץֶרֶאְּב שרש-לב ףַא ּועְרֹולַּב ףא ּועָטִנלַּב ףָא

 ס  :םאְׂשִת ׁשָקּכ הָרָעְסּו ושבו םֶהָּב ףַׁשְגיםגְו
 :שודק רמאי הָושֶאְו יִנּויּמַדִת יִמדלָאְו5

 ro 16 689 קֶוחְּב | זז? *1 "וקיחב 4 ץבקי | 2 6 ? racav) זחע ץהט) |

 14 = add? (cf §( | 1517 ולוטי | 1g 113 ףרצי ץe: ףיִסוי (199 >6) | 20 = >0;
6 buoiwue kareckevacev (avrév <2555(; 1 fit ibn ןוכמל (cf ad 41,7) | 

2 fr 1 תּודְסיִמ | 22 * 6 06 אטטטפסצ = עיִקָרְכ 1 ₪ | * 1? להאָּב 
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 םיִרפְס לָבָּבְְדְלִמ אקר ןְרַאְלֿב ִּדְדֹרְמ חַלָש איִּהַה תַעְּבִי 9
 ּוהיקְזח ֿםָהיֵלֲע חַמְׂשִיו* :יקְזֲחּיו הָלֲח יִּכ 'עמשיו ּוהנקְַלֶא הָחְנִמּול
 ו תֶאְו םיִמְשְּבַהתֶאְ בה זַה-תֶאְו ףֶסּכַהתֶא יהתכְנ תיִּבדתֶא םָאְרִיַו

 ויָתֹרַצֹוִאְּב אָצְמִנ רְׁשֲאלכ תֶאְו ויָלַּכ תיִּב'לָּכ תֶאְו בוטה ןָמָשה
 :וָּתְלשְמְמְלָבְבּ ֹותיֵבְּב ּוהָיִקַזח םָאָרָה"אְל רֶׁשֲא רֶבָד הָיָהזאְל
 ו ורמא-המ ויִלָא רַמאיַו ּוהָּיְקְזַח ךלַמַה-לֶא איַבבַה והיעָשי "אב
 הקוחר ץֶרָאמ ּוהָּיְקְזַח מאו ךיֶלֲא ּואָבְי ןְאַמּו הלה םיִׁשְנֵאָה
 תֶא ּוהיִקְזַח רַמאיַו ךַתיִבָּב ּואְר הָמ רָמאוּצ :לָבְּבִמ ולא ּואָּב

 :יִתרַצְְּב םיִתיִאְרַהְדאְל רֶׁשֲא רֶבָד הָיָה אָ יִתיִבְּב רֶׁשֲאלְ
 םיִמָי הָּגַה< :תֹואָבְצ הָוהְירַבְּד עָמש ּוהָיְקְזִח"לא ּוהָיִעַשְי רָמאו
 הזה םויַהדדע ְּףיָתֹבֲא ורְִא רֶׁשֲאַו תיִבְּב רֶׁשֲאלּכ ואָׂשַנְו םיאְּב
 רֶׁשֲא ָךֶמִמ ּואְצַי רֶׁשֲא יִנְּבַמּוז :הָנהְי רָמָא רֶָבָּד רֶתְוידאְל לֶבְּב
 -לֶא ּוהיְקְזַח רָמאָיַג :לֶבְּ ְלִמ לֵכיֵהְּב םיִסיִרס ויָהְו וחי דיֶלות
 תַמָאְו םֶלָׁש 'הָיָהְי יִּכ רֶמאיוי ָתְרָּבִּד רֶׁשֲא הָיהְי"רַבְד בוט ּוהָיעִׁ
 ס  ו"מּמ

 :םָכיֵהְלֲא רַמאי יּמע ּומחנ ומַחני 0
 ָהיֶלֲא ּואְרְקְו .םַלׁשְּרְי בל"לע ובד

 ּהָנֹוֲע הֵצְרנ יִּכ ּהָאָבְצ הָטְלָס יֵּ
 פ  ָהיָתאטַחילֶכְּב םיַלְּפְּכ הָוהְי ךימ הָחָקָל יִּ

 הוה ְָּרְב נפ רֶבְדּמִּב אוק לוק
 :ּוניָהלאָל הָלְסַמ הָבְרַעַּב ּורָשִי

 לּתְׁשִי הָעְבַנְו רהלָכְו אָשֶנִי איב
 :הָעְקְבְל םיִסְכְרֶהְו רושיִמָל בֶקֶעַה הָיָה
 פ בד הָוהְו יִפ יִּכ ודי רָשְּבלָכ ּוָשְרְו הָוהְי דבָּכ הגנו

 אָרְקֶא הָמ רַמָאְו אְרְק רמא לוקי
 :הָרָׂשַה ץיִצְּכ 'יִדְסַחִילָכְו ריִצָח רָשְּבַהלְּ
 :יםָעָה רצח ןָכֲאי ֹוְּב הָבָשְג הָוהְי חור יִכ ץיצ לבג ריִצָח שביל
 ס :םלֹועְל םְּקָי ּוניָהלֵא-רַבְדו ץיִצ לבג ריִצָח שבי

 62 8 la | ל 6 + kai mpéoBac | * 2 pb יִּכ | $2 iּהָיִקְזַחְװ
Cp 40,2<3 | 8 5-5 >255 | ל 6 ץ6ץ600ש לז | R2 56/30 25 20,13 | ל >2ת |  

 21? הֶאְלִמ | 3 >6 | 4 56 4 | 5 6 םיהלא תעשי; 1 46 (61 5210)| 6 *16 0
avepirov, IPetr 1,24 Orig 5. attic, 6 gloria hominis, 0 gl.רמו | ל 6 5650  

ejus, Aug al claritas efus; [ ודוה vel ורֶדַה (a1 (ודבָּכ | 7 "+ ? 44d ט) 7 <66(. 
Biblia. 39 



 600 היעשי 22—38,7

 תֹואָה להו :תַאְזַה ריִעָהִלַע יִתֹוגנְו תאָנַה ריִעָה תֶאְו לע
 ינָגַהי* :רבַּד רֶׁשֲא הָּגַה רָבָּרַה-תֶא הֶוהְו הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא הָוהְי תֶאמ
 תיִנרְחַא שָמָשַּב זָחֶא תֹולֲעַמְּב הָרְרָי רשא תֹולֲעַמַה לַצתֶא ביִשמ
 ס  :הָדְרָי רֶׁשֲא תֹולְעַמַּב תֹולעמ רֶׂשֲע שֶמָׁשַה בֶשָּתַו תולעמ רֶׂשֲע
 :ויָלחִמ יִחי ותלחּב הָדּוהיָלְמ ּוהָיקְזִחְל בָתְכִמ

 הָבָלֲא יִמָי יֵמְדְּב יִּתְרֿפָא ינאי
 :יִתּונָש רָתָי יִּתְדּקִּפ לֹוָאְש יִרַעְשְּב

 םיִיַחַה ץֶרֲאְּב .יהָי ּהָי הָאְרָאדאְל יִּתְרַָאי
 :ילָרָח יֵבְׁשוו-מִע | דֹוע םֶדֶא טיִּבַאאָל
 ייער לֶהֲאְּכ יגִמ הָלְגִנְו עס ירוד

 יִנָעְצַבְי הָלּדַמ לח גָראָכ יִּתְדֿפְק
 רָקּב"דַע ייִתְיָנָש :'יִנָמיִלָשִּת הָכְל"דֲע םוימ
 :"יִנָמיְלְשַּת הֶלְילדִע םוימ' יָתֹומצַעלָּכ רֵּבְׁשי ןְּב יִראְּ

 הָנֹויַּכ הָנְהֶא ףַצְפִצַא ןֵּכ ונע יסּוְמְּב4
 :יִנָבְרֶע יליהֶקֶשַע הֹוהְי םּורַמַל יניַע יל

 הָשִע אּוָהְו ילי"רַמַאו רֵּבַרַא-הָמי5
 :יִשְפנ רַמדלַע יִתּוָש-לָכ הּדֶּא

 :ייִניֲחַהְו יִנָמיִלְחַתְו" יחּור ןח ןהָּב"ילְכְלּ יחי םהילע יָנֹדַא וי
 רַמ יל-רמ םולָׁשְל הֵּנְהיל

 יֵלְּב תַחׁשִמ יִׁשְפנ יִּתַשְח הָתַאְ
 :יִאְמֲח"לָּכ וג ירחא ָתכְלְׁשִהיִ
 ךללהְי תֶוָמ ָּךֵדֹוּת לאש אל כי

 :ִךֶּתְמִאלֶא | רוָבדיִדְרוְו ּוְּבַשְיאָל
 ְֲּתְמַא-לָא ַעיִדּוי .םיִנָבְל בָא .םויה יִנָמָּכ ףֶדוי אּוָה יח יחי
 :הָנהְי תיבדלע ונח ימְילּכ ןגְנְנ יתווניִנְּו יִנָעִיִשוהָל ההיפ

 :*יחָיְו ןיִחְׁשַה-לע ּותְרַמִיְו םיִנָאְּת תֶלֵבְּד ּואְׂשִי ּוהָיְעַשְי רָמאִיויז"
 פ :הָוהְי תיִּב הלא יִּכ תוא הָמ ּוהָּיִקְזִח רָמאיו2

7cfadzr.22 | 8 2R aliter 1 9 -ו ;םֶּת 1 rol הָמּודְּב cf w 115,17 | Ir a] 

 : ? trspל |  | 12 1 akדלח ? 6 51155 + Msו 6 2155 5 הוהי . ל 1 קל

ante 7 2 2° 2K יחיו so . וישו וחקיו [ 22 2R+vb nonn יתילעו) ies). 
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 :יִלָא ָךְנִרְתַה תֶאְו יִּתְעָדָי אוב אה ָךֶתְבָשְויפ

  ּּתְפשּב גת מב יח יְִמׂשו
 תֹואָה ְּךָליהָנופ = ּהָּב ָתאָּברׁשֲא ּךֶרָּב ְךיִתֹביִׁשֲהו

 יסיִהְׁש תיִנָשַה הָנָׁשַּו ַתיֵפָס הָנָשַה לֹוָכָא
 :םִיִרפ "ֶלוָכֲאְו םיִמָרְכ ּועְטַנְו ורק וֶער תיִׁשילְׁשַה הָנָשַבּו

 הֶשעְי הָטַמִ שרש יהרֲאְׁשּנַה הֶדּוהְיתיִּב תַטיִלּפ הֿפְסִיְ
 / הָלָעַמ ר ןויצ רַהַמ הָטיִלְּפּו תיִרָאָש אָצִת .לָשּוריִמ יב

 ס  ותאְזהׂשֲעַּת תופְבְ הָוהְי תֶאְנְק
 רּושא למלא הָוהְי רָמָמהְֶכ ככ

 ץֶח םָׁש הָרוידאְלְו תאּזַה ריִעָהדלֶא אובָי אָל
 :הוהי]])  ס  :הֶלָלֿס ָהיֶלָע ְּךּפְׁשִיהאָלְו ןֵגָמ הָּנִמִּדקִיאְלְ

 -םֶאְנ אֹובי אל תאָּנַה ריעָה-לָא בּושָי ּהָּב אָּבדרַשַא ָךְרְָב
 ם ידברו ןעמלו ינעמל ּהָעיִשוהְל תאּזַה .ריִעָה"לע יָתֹובַנ
 הָשַמחְו םיִנֹמְׁשּו האמ רושא הָנֲחַמְּב הָּכיַו הוהְי אלמא 36

 יבש ל עפינז :םיִתַמ םיִרְנּפ לכ הּגְַו רקפב ּומיִכְׁשי ףֶלֶא
 ותיִּב הָיֲחִּתְׁשִמ אוה יהיו :הָוְגיִנְּב בֵׁשַו רּׁשֲאיְדָלַמ ביִרֲחְנַס
 וטְלְמִ הָּמֵהְו בֶרָחַב ּוהָּכַה וינָּ רַעֲאְרְׂשְ למר ויָהלֲא יִּדָרְסִנ
 ס  :ויָּתְחַּת ונָּב ןְרַחרסַא ְךֶלִמּיַו טָרְרַא ץֵרֲא

 -ןְב ּוהָיֲעַׁשִי ויָלֵא אֹובּיַו תּוָמְל והיִקְזח הָלָח םָּהָה םיִמיַּבי 8

 הָתַא תַמ כָל וע ְוהְי רַמָאהְכ ויל רָמאַ איֿבְּנַה ץומצ
 ה .לֶקפְתי ריי וינפ ּוהָיְקְוִח בסײו* :הָיְהְת אָלְו

 : / כְּ והנקומ דו יִתיִָע נב בּוטהְ = =
 'יּוהיַמְזִח-לָא תרמו So :רָמאָל הש הָוהְירַבְּ יהו

 רושַא"ְרְלמ ase :הגש הָרְשָע שמח El ףסוי ננה רקמה

28 * ins fit (cf ad 21( מ יִנָפְל | * ada, cf29 | 29 1? ףנזאשו | בס כה 
 | ל-ל 1 ? ר: || ?  | ar 368שיחס; 143155 םיחש | * 1 6 א לֹוכָאְו; 0 ולא

42 <2R* | 36 2 + ;אּוהַה הלל יהיו pr ns | 37 % * cad 2R || 38 5 dub; 
  ninrag) | 5 cf ad 2R 17,31 || °° prpsחרננ  velךוסנ אש  )alְּךֵדֹרְמ ? |

 +  cf 355 Nebosareser (8 W\) | Cp 38,2>2R6MS || 4 28רצארשובנו נב,

vb nonn | 5 *2R בוש | ל 2R +‘ דיִגְנ | 5°. 62R+vb nonn | 5 17? .ףַסוי 



 598 היעשי 27—37,15

 יִנפָל ּוהָיקְַח ּוהָׂשְרפי הֶוהְי תִיְּב לעינ ּוהָאְרְקִיַנ םיִכָאְלַמַה ְךימ
 יהא תואָבְצ הוה :רמאל הָוהְילֶא ּוהיְקֶזַח ns :הוהי
 ץֶרֲאָה תֹוכְלִמַמ לכל בל םיִהלֲאָה אֹוָה"הָּתַא םיִבְרְּכַה בש לַארְׂשִ
 עֶמׁשּג ְּךְנְָאוהָוהְי הפהיז :ץֶרָאָהזתֶאָו םִיַמְׁשַה-תֶא ָתיִשַע הָּתַא
 חלַש רֶׁשֲא ביִרֲחְנַס יב תֶא עַמֶשּו הֶאְרּו 'ְךְניִע הֶוהְי חַקּפ

 םילָא 5 כ שאב םָהיְִלאתַא תני נראת יתוְראָ
 הָוהְי הָּתעְנס :םִוָדְּבַאו ןָבָאָו ץע םָדָאדיַדְי השעמדםא יִּכ הָמַה

 יהָוהְי הָּתַאיִּכ ץֶרָאָה תֹוָכְלְמַמלכ י ּרעֶרָיְו ודָיִמ ּנָעיִשוה "נמל
 הָוהְי רַמָאהּכ רמאל ּוהיְקְזַחְְלֶא ץומָאְַב ּוהְיֲעְׁשי הֶלָשיר :ךּבְל
 הז :ירּושַא ףלמ ביִרָחְנַס"יִלֶא יֵלֲא תְלּפְתַה שא לֵארְׂשִי יהלֶא
 רילע הָוהְי רָּבִּדרֶשַא רֶבְַּה

 ןויצהתַּב תָלּותְּב ל הגל ל ה
 :םֶלָשּוְרִי תב הָעיִנַה שאר = ףירח

 לק הָתיַמירַה מלו ָתָפוגְ פר תא
 :לֵאָרְׂשִי ׁשֹוָדְק-לֲא ְּךיָניֵע םָרָמ אשתו
 יִּבְכַר בֶרֶּב רָמאּתַנ יָנֲֹאוּתְפְרַח *ךיִדְבְע יב

 ןיְְבל יִתְּכְִי םיִרָה םוָרְמ יִתיִלָע נא
 וישו רַחְבְמ ּויָזְרַא תמוק תְכֲאְו
 :ולְמְרּכ רַעָי  וצק יםוָרְמ אבאו
 יםימ יִתיִתָשְו יִּתְרָק יגא5

 :רוצָמ ראי לכ יַמְעַּפ-הכְּב יברָחַאְו
 יִתיִשָע ּהָתַוא קוחְרִמל ָתְעַמְׁש-אולַהי5

 ָהיִתאֵבֲה הָּתַע ִהיִּתְרציִו םָדָק יִמיִמ
 :תוְרְצְּב םיִרָע םיִעָנ םיִלג תוֶאָשַהְל יי

 "ושבו ּותַח | דָידיִרְצְק ןהיֵבְׁשו=ה
 אָשָּד קרו הָדָש בֶׂשע יָה
 :יהמק ינפל יהַמרְׁשּו תו ריִצֲח

 16 >28 || 17 *2Rךיניע || ל 2R> | 18 * 1? ומי-- | ל 16 13155 25 םייונַה |
 6% cfad 28 | 20 * 251155 2% + אָב || ל ins 6 2R םיִהלֶא | 21 * 289 לע || ל 6
 et 2R + יִּתַעַמֶש | 24 * 2 יִבָאְלַמ | *,< ₪ a4 2R | 1 Wj 6 'ָאְו 6 6 | <1
 6 2R ןולמ || 25 * ins 6 2ת םיִרָו | 1 יא || < 1 ? רוצִמ | 6 ג ל ב |*ויִהְּתַו

 27 * 28 ושבינ || ל 2 הָפְדְשו | 5 1 ₪ הָמְק al) םיִדָק.
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 ּוהָיקְזִח םֶכְתֶא תיִפְִַּפ :םיִמְרְכּו םָחָל ץֶרֶא ׁשּוריִתְו ןֶנָּר ץֶרֶא
 2 דיִמ וצְרַאדתֶא שיא םִיּגַה יִהלֶא וליפהה ּנְליִּצִ הָנהְ רֹמאָל

 עלו ושיח יד ו הָוהְי לק ידימ םָצְרֲא
 אביי :ּוהָנְעַת אל רמאל איָה למה תֹוצְמיּכ רֶבְּד ותא
 ףַסָאְ-ןְּב חַאויְו רַפֹפַה אָנְבָשְו תִיַּבַל"לעײרׁשַא ּוהְיְקֶלַחְְּ .םיִקילֲא
 :הָקָׁשְבַר יִרְבִּד תֶא ול ּודיְגַיַו םיָדָנְב יעּורְק ּוהָיִקְזִחְדְלֶא ריִּכְזַמַה

 קשב סּכְתַיַו ויָדְנִּבתֶא עַרְקיו ּוהיקֶזח ךְלִמַה ג עמשכ יִהיֵוז 7

 אָנְבָש ו תֶאְו תיֿפַה-לעײרְׁשַא םיִקילָאזתֶא חלָשו* :הָוהְי תי אביו
 ץומָאדןְב ּוהָיְעָשיְדלֶא םיִקְשַּב םיִסַּכְתִמ םיִנֲהְּכַה יִנקַז תֶאְו רֿפּּסַה
 הָצֲאְנּו הָחַכֹוְְו הָרָצםֹוי ּוהיְקְזַח רָמָא הָּכ ויִלא ּוָרְמאַו :איִבָּנַה

Siz 

 למי ולא :הָללְל .ןיִא חכו רּבְשַמירַ םיִנָב ואב יִּ הזה םויה

 תשנו ףיקלא ָּוהְי עַמְש רש םיִרָכב וה מ םיִהלֲא רחל
 ּוהיקזח ְּךֶלָּמַה יִדְבַע ואביו5 :הֶאְצְמַּנַה תיִרֲאְׁשַה דעְּב הָלַּפְת
 ו הָּכ םֶכיִנְדֲא-לָא מאה הָּכ ּוהְְעַשְ םֶהיִלֶא רָמאָי :ּוהיעשילֶ

 7 בֵׁשְו הָעּומְׁש עַמְׁשְ תה רב ןתונ ינְנהז :יתוא רוש"
 -תֶא אָצְמִיַו הֶקשְבר בֵׁשיוצ ֹוצְרֲאּב בֶרֲחַּ ריִתְלַפהְ וצְרַא
 עמְׁשופ :שיִכְלַמ עַסְנ יִּכ עַמָש יּכ הָנְבְל לע םָחְלְ רוׁשַא למ

 תא םָתְלַהְל אָצְי רמאל שוכד למ הָקֲהרת"ילע
 דלֶא ןּורְמאְת הָּכי< :רֹמאַל ּוהָיְקֶזִחְלֶא םיִכָאָלַמ חלשיַו 'עַמֶשיו
 וב חַטוּב הָּתַא רֶׁשֲא ְךיֶהלֲא ךאשי-לא ירמאל הוה ּוהיקזִח

 ְתְעַמְׁש הָּתַאו הּגַהיי :רּושַא למ ִיְּב םלָשּוְרָי ןַתָּנִת אָל רָמאל
 :לַצְנִת הָּתַאְו םָמיִרֲחָהְל תוצָראָה קל רוֵׁשַא יכְלמ וש רֶׁשֲא

 רַפרַא דלג הָמחלמ היא ek רֶׁשֲאי ןדעדיגבּו תר ו
 םיִרָפְּסַה-תֶא ּוהָּיִקְזַח חָקיַויצ :הָּנעְו ענַה םיורפס ריִעָל ְּךֶלַמּו
| 2R18,34( ןורְמְׁש ץֶרָא יהְלֶא הָיַא | 20 כ ins (cf ad 2R18 2ת 'צָה לַאַהַה | 10 ' 

cf3° | Cp 37,3 cfad2R 193 | 9 * Or 2R b | * 2R QW) (G+ rai22  
. arédrpeyev, sed ? origin) | ro ** <2% | 12 * 267 + kai ה ל cf ad 
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 596 היעשי 17—36,3

 דמעיוי דָבָּכ יליִחְּב ּוהָיִקְזִח ְךֶלַּמַהלֶא הָמָלְׁשּורי ׁשיֵכָלִמ הָקְׁשְבר"תֶא

 םיִקיִלא וילא ציני :סבוכ הָדׂש תֵלסְמִּב ָנּוִלָעָה הָכרְּבַה לעת
 :ריִנזַַּה 'ףַסֶמְּב חֶאֹויָו רפּפַה אָנְבָׁשְו תִיָּבַה-לַע רֶׁשֲא ּוהָיְקְלַחֶּב
 למה רֿמָא-הָּכ ּוהיְקְזִחילֲא אָנּורְמַא הָקְׁשְבַר םֶהיֵלֲא רֶמאָיַי
 "ךא יִתרַמְא* ם ָתְחָמְּב רׁשֲא הזה ןֹוָחָטַּבַה הָמ רושא ְּךֶלֶמ לורָּנַה
 ְתדַרָמ יִּכ ָתָחטב ימילע הָּתַע הָמְחְלִמל הָרּובְנּו הָצֲע םותְפֶשרַבּ
 רֶׁשֲא םִיְַצִמ-לע הזה ץוצְרֲה הָנקַה תֶנֲעׁשִמ-לַע יִּתְחַטְב הָּגַה' :יִב
 -לָכָל םיִרָצְמִּדְלִמ הָעְרַּפ ןּב ּהָבָקְנּו ֹוּפַכְב אָבּו ויְלָע שיא ְּךמסִי
 אולה ּונֲחַטַּב ניָהלֲא .הָוהְידלֶא יִלֶא רָמאתדיִכְ :וילע םיִחָטְּבַה
 הדּוהיִל רַמאּיַ ויָתְּבְזמתֶאְ ויָתֹמּב-תֶא ּוהָּיְקְזַח ריִסַה רֶׁשֲא אּוה

 -תֶא אנ בֶרָעְתַה התו :ֲּחּתְׁשִּת הָּגַה חזה יגל שרלו
 ָּךְל תֶתָל לכּותדםִא םיִסּוס םִיַפְלַא ְּךֶל הָנְּתֶאְו רּושַא ּךֵלַּמַה יִנֹרֲא
 יִנדַא יְִבַע דַחֶא תַחַּפ יִנָּפ תֶא ביִשָּת ךיֵאְופ ":םהילע םיִכָכְר
 יִדְעְלַּבַמַה ; הָּתַעְוִס :םישְרְפְלּ בֶכָרְל םיֹנצִמילע ְךְל חַטְבִּתִנ םייִנָּקַה
 הלע יִלֶא רַמָא הָוהְ יּהָתיִחְׁשַהל תאְּנַה ץֶרֲאָה-לעי יִתיְלַע הָוהְי

 חָאֹוְו אָגְבָשְ יקי רֶמאְָּו :ּהָתיַחְׁשַהְ תאָּזַה ץֶראָהלָא
 דלַאְו ּונְחָנֲא םיִעָמְש יכ תיִמְרַא ףיִרָבַעְַלֶא אָנרֶּבַּד הָקְׁשְבַר"לָא
 הקֶשְבִר רָמִאְיַו :הָמּוחַהדלע רֶׁשֲא .םֶעָה יִגְזֶאְּב תיִדּוהְי ּונילֲא רָּבדִּ
 אְלַה הָלֶאָה םיִרָבְּרַ"תֶא רָבְִל יִנדַא יִנָחְלַש ְךיֵלֲאְו ךינדַא לאה
 -תֶא תֹותׁשלְו יםָהיאְרְתתֶא לכל הַמֹחַה-לע םיִבְׁשיַה םיִׁשְנַאָה-ילע
 רַמאיַנ תיִדּוהְ לוג לוקב ארקיו הָלְׁשְבַר דמעירי3 :םֶכָּמִע 'םהיניׁש
 -לַא למה רַמָא הבי :רּושא ָּךֶלַמ לודָּנַה למה יָרְבְּד-תֶא ועמש
 םֶכְתֶא חַמְבָידלַאְו5 :םֶבְתֶא ליִצהְל לָכוידאְל יב ּוהָיקְזִח םֶכְל אָשִי
 תאוה ריִעָה ןַתָּנִת אָל הָוהְי נלי לצה רמאל הָוהְידְלֶא ּוהיִקֶזַח

 ֶלָפִה רַמָא הכ יּכ ּוהָיְקְזִח"לֶא ּועְמְשַתְדְלֶא< :רּושא למ יב
 ֹותָנֲאַּת שיֶאְו ֹונְפַנדשיִא ָלְכֲאְו לא ואו הָכְ יִּתֲאוׂשִע רושא

 4 23MSS eh | ל 2 18,17*-- אביו 6% | 3 3 2 18,18* + אָרְקִיו
 לפה | ל cfad 2R 18,18. 37 | 4 cf ad2R 18,19] 5 1 6 ca 20MSS, 2R ָת-- |

g cad 26 :2% +הְּתִע | * 2+ ךֶל | 7 28 ןורמאת | 8 2 ךָלַמתֶא |  
 18,24 || ro = 2R (prb rectius) 1ת-- הָּוַה Dקָּפַההלע | 12 * 1 לֶא | ל א?
 םֶהיֵאָרֲח, 0 םָתָאֹוצ || < א?םֶהיֵניֵׁש, 0 םֶהיֵלְנַר יַמיִמ | 13 28 (% iy רַבְּד

 צבר!

16 2R ךלמ | 17 2R+vb nonn et יִּכ 18 init pro .ןפ 
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 יהָלִצְב הָרְנָרְו הָעְקְבּו טָלמּתו וופק הָנָּנְק יהַמְׁשיפ
 :יּהָתּועְר הָׁשֲא תויד ּוצְּבְִנ שא
 הָרְּרעְנ אל הָּנַהַמ תַחַא יאָרק הוהְי רפסדלעמ ּושרְד6
 :ןצָּבְק אּוה וחּורְו הָּוִצ אּוָה "יִפְדיִּ ודק קָפ אל ּהָתּועְר הֵׁשֲאֹ

 וקּב םֶהָל הָּתקְלִח ירי ל ןֶהָל ליּפַהאּוהְי
 : :ּהָבּונּכְׁשִי רודָנ רוָדְל ָהּושְרִיַי םֶלּועְדדַע
 חַרֶפַתְו הָבְרַע לְגָתְ היִצְו רָּבְדִמ יםּושָשִיי 5

 ןנרו תלי ףא לג תרַפִּת רפי :תָלַעבֲחַּכ
 ןורשהו לֵמְרַּכַה רֶדַה ּהְָןַתִ ןונבְלה דוב
 ס , הלא רדה הָיהְידֹובְכ ּוִאְרַי המה

 א תושב םיִכְרַבּו תפְר םִדָי קַח
 נאָריִּתא וקח בליִרַהמְנְל ּןרָמְא+

 אבי םֶקְג" םֶכיִהְלֶא הנה
 :'םֶכַעָשיִו אֹוָבָי אּוָה םיִהְלֶא לּוָמָּ

 :הָנֲחַתּפּת םיִשְרֶח יִנְזִאְו םיָרְוע יניע הָנֲחַקְּפּת זָא5
 םֶא ןושל ןרתְ ַחָּמַפ ליֵאְּכ גד זָאפ

 .  :הָבְרַעַּב םיִלָחְנּו םִיַמ  רָּבְדִמַב ּוֵעָקְבְניִּכ
 םִיָמ יִובַמְל ןואָמְצְו םגאַל ברשה הָיָהְול

 :אָמְנְו הנקל יִריִצָח יהָצְבַר םיִּנַת הָנְנַּב
 ּהָל אַרְקְי שָדְקַה ךִרַדְו 'ְִּרַדַ לּולְסמ םֶשהַיַהְו

 :ּועְתִי אל םיִליִוָאְו 'ְךֶרַד ה ומל-אוהְ אָמַט ּונְרְבעיײאל
 םֵׁש יאַצָּמִת אלי הָגלעי-לּב תויח ץיֵרְפּו היא םָׁש הָיַהְיאל
 ןּובָשי ּהָוהְי יֵּודַפּווס :םיִלּואְג יכלה
 םשאר-לע םלוע תֶתָמָשְו הָנְרֶב ןויצ ואב
 פ | הָחַנַאַו ןיגָי וסָנְו וישי ּהָחַמְשְו וש

 -ָּדַלַמ ביִרָחְנִס הָלָע ּוהיְקְזִח למל הנַׁש הָרָשַע עַּבְרַאְּב יהי 6
 ורּוׁשַא-דלמ תלוי :םֵׂשְּפְתיַו תֹוְרָצְּבַה הָדּוהְי ירָעְלָּכ לע רושא

)m 65( | * a1?פ (6א 16) ּודְקַפ אל || 16 * 41 n15 * 1 םָש | * 1 ָהיֵצַב | =  
 cf 15° || > ins ס 5 הוהי 17 nonn MSS || (cf SA) ןהל | l°35,r Cpנשש

 (1MS) || * 1: חרפת et nY— sine) :) | 2 121155 ְךֶל | 4 * ins םקנ | ° ins אובי|
 51 ישי | 7 * 2055 ה; 1[. ..] הָצְבַר | * 1 + הָיְהִת הנע תּונְּב רַצַת 4

34,13 | 8 * <18MSS 8; 6 רֹוהָט | bb frt add ןו prb ומעל et trsp , ad 
 . cfad 2R 18,13ד , huc trsp DQ; cf IMS GA || Cp 36ל || ? 55 adaךרד || ף
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 ּוביִׁשְקַה םיִמָאָלּו עמָׁשִל םיוג ּוָבְרַקי 4

 :ָהיִאְצֲאְצ"לְכְו לֵבַּת ּהׂאלְמּו ץֶרָאָה עמָׁשַּת
 םָאָבְצ"לָּכילע הָמַחְו םִיוגַה"לָּכילע הָוהיִל ףָצְ כ

 :חַבֲמל םֶנָתָנ םֶמירֲחַהי
 םשאָב הָלעַי םֵהיֵרְנִפּו ּוכְלָשְי םֶהיֵלְלֲחְו

 :םִימְׁשַה אבידל ל וקמנְו+ :םֶמָּדַמ םיִרָה ּוסַמָנְו
 לובי םֵאָבלְכו םִיָמׁשַה רָפַּפַכ ול
 :הָנָאְּתִמ תלכו ןַפַמ לע לֵבנַכ

 ליברח םִיַמָׁשַב "הָתְוְריִכ5
 :טָּפָשַמְל ייֵמְרָח םעדלעו דֵרּת םוָרָא-לע ה הָּנַה
 בל הָנְשַָה םֶד הֶאְלִמ היהיל בָרְח 5

 םיִליִא תויְלְּב בֶלֲחַמ םיִדּוּתַעְו םיִרָּכ םּדַמ

 :םוֲא ץֶראְּב לדג חב הצְבְּב הוהיל חב יכ
 םיִריִּבַאדַע םיִרָפּו םָמַע םיִמֵאָר ּודְרָיַוז

 ןשי בָלֲחמ יםָרְפעג  םֶדַמ םָצְרא *הָתּורְ
 :ןווצ ביִנָל םיִמּולש תגָש הָוהיִל םֶכָנ םי יי

 תיִרְפָנל הָרְפִעַו תפל היֶלָחְג ֵּבּפָהָגופ
 :הָרעּב תַפְוְל ּהָצְרא הָתְיֲהְו
 ּהָנְׁשֹע הָלְעְי םלועל הָּבְכְת לאל םֶמֹויְ הללו

 :יהָּב רָב ןיִאי יםיִחְצְנ חַצְנְל בח ודל רוָּדִמ

 הָבדּונְּכְשְי בָרֹעְו ףּוׁשְניְו דפקו תֶאְק ָהּושריְויי
 ָהְיְרחיי< = | ּוהָבדיִנְבאְו ּוהְתדוק יִהיִלֶע הָטְנְ
 :סֶפֶא ָּהְי ָהיֶרָשְלְכְו ּואָרְקִי הָכּולְמ םֵׁשְוִאְו

 ָיָבְצְבַמְּב ַחּוְחָנ שומק םיריס ָהיָתֹנְמְרַא הָתָלֲעְוי
 :הָגעֶי תֹוָנְבל ריִצָח םיּנַת הָוְנ הָתְיָהְו

 אַרְקְי והעְרילע ריִעָשְו םיּיאדתֶא םיּיָצ ּושְגַפּוי

 :ַחֹונְמ ּהָל הֶאְצְמּו תיִליִל הָעיִנְרִה םָׁשיְַא

Cp 34, 2 exc vb ? expl gr DIN | 4 == 1 + תְעְבִּג לב: fin vs 3) 

 ? et Bann lasts: 17(הוה)י ברח  prpsהָתְוַר | ל ?1* 5 | ))6%%> 430(

  : ad v 9 ducens ]6 al accent etאלו (טפ 'ויו הליל  a 6ברל | זס  | 8 prpsהָר--

stichor ord, sim in roa]) || = 1 ? חַצְנָל | =e >6F (x) | rr ins prb הוהי | 
 ויהי אלו ּהָב ּובְׁשי םיריִעְׁשּו | 13 16 6 רָצֶח | 14 1? הֶר--  ins 6 6ז2
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 יָתְע תֶנּומֲא הָיָה
 פ  :רְצּוא איה הָוהְי תֶאְרִי תעָדְו 'תַמְכִח תֵעּׁשְי ןָסֲח

 :ןוְּכְבִו רָמ םולָׁש יכאלמ הָצִח ּוקעָצ םֶלֶאְרֶא ןה
 חרא רבע תָבָש תֹלֲסְמ ּומָשְנ

 :שוְנָא בֵׁשֲח אל םיִרָע סָאָמ תיִרְּב רַפָה
 למק ןונְבְל ריִפָחָה ץֶרָא -הָלְמִ לָבָא

 :למרכו ןַשּב רעו הָּבְרעְכ ןורָשַה הָיָה

 :אָשְנֶא הָּתַע םֶמּורֶא הָּתַע הָוהְי רמאי םּוקֶא הָתַעי
 :םֶכָלַכאָּת שֶא םֶכֲחּוְר שק ּודְלִּת שָשֶח ֵרֲהָתיי
 ם | ּוּתַצְי שֶאָּב םיִחּוסְּכ םיצוק דיש תוָּפְרָשַמ םיִמַע ּויָהְויי

 :יִתְרְבְנ םיִבּורְק ּועְּו יִתיִשָע רֶׁשֲא םיִקוחְר משי
 םיִפָנֲח הָרְעְר הָוְחֶא םיִאָטַח ןויִצְב ּוָדֲחּ +

 :םלוע יִדקומ ּונָל רּוְנְיְדיִמ הלכו שָא ּונָל רּוָנָיויַמ
 תוקשעמ עצבְּ סאמ םיִרָשיִמ רָבֹדְו תוקְדְ ףלהו

 םיִמָּד עָמָשִמ ּנְזַא םטא דחשב ַּמְּתִמ וָפַּכ רענ

 ןֹכְׁשִי םיִמֹורְמ אּוָה< :עֶרּב תּוָאְרִמ ויגיע סע
 :םיִנָמָאְנ וימי ןִפנ ֹוָמֲחַל .ּבַּגְשִמ םיִעָלְס תָדְצְמ
 :םיקחרמ ץֶרֶא הָניִאְרִּת ףיניע הָניֵנֲחַּת ּויְּב למי

 :םיִלָדגִמַה-תֶא רפס הָיִא לקש היא רַפֹס היא הָמיֵא הָגהְיְָּבְלי
 ןושֶל געְלַב עומָשמ הָפָׂש יִקְמַע םע הֶאְרִת אָל זַעֹונ םעדתָאיפ
 :הָביִּב ןיִא] ּונְדעּומ תָיְרְק ןויצ הזחי*

 ןָעָצַדלּב לָהַא ןָּנַאְש הָוָנ םלָשּוְי הָניִאְרִת ךיִניֵ
 6 ויָלָבֲח-לָכְו חצֶנָל ֹויְתֹדֲתַי עָסְודלַּב
 םִיָדָי יבחר םיִרֹאְי יםיָרָהְנ-יםוקַמ Eh הָוהְי יריֶּרַא םָׁשםִא כז
 :ונרבעי אל רידא יִצְו טיִשיִנָא לב לתל

 :ּנעישוְי או ּונָכְלמ הָוהי ּונקְקְחְמ הָוהְי ונפש הוה
 סג ּוׂשְרְּפ"לַּב .םֶנְרֶתְכ ּוֵקְַי"לַּב ּךָכְבֲח שטני

 :זב ּוזזַּב םיִחְסּפ הָּבְרַמ לֶלֶׁש-דע קחי זא
 פ  :ןֹוֶע אָשִנ ּהָּב .בשיה םַעָה יִתיִלַח ןֵכָׁש רָמאידלָבּו+

 6 05 5 ךתע 1 ft Ry et הָרָצוא | ל 23155 הָמָּכָח | 7 7155 םיל--|
 8 1? םידע | 9 הָלְבֲֶא | 10 sc 4 (מ) | נז 1? ֹומָכ יִחּור | 3 69 fut; prps ועמש
 et ועְדָי | 20 וז MSS ונידעומ | 21 * קזספ קיִפֲא (ג1 הָיַהְי רידא םש); + ₪1 |
 > 1 ?רוקַמ gl | 23 ** prps * | (vel 1 ? 4 = /oco) רע קלי | 24 קזקפ יִתאָמָח.
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 עוׁש רָמָאַי אל יֵליִכְלּו ביִדְנ לֵבָנְל דוע אריאל
 ןנָאייהְׂשעי ובל רבי הָלָבְב לָבָנ יב"
 הַעֹוּת הָוהְילֶא רבדלּו 'ףנה תושעל
 :ריִסָהַי אָמְצ הָקְׁשַמּו בֵעָר שָפַג לירהל
 ץַעְי תומז אּוָה םיִעְר ויִלּ יֵלָבְרל

 :טְָּׁשִמ ןוְיְבָא רֵּבְַבּו רֵׁשירְמאְב םיִונע לב
 פ | :םּוקָי תֹוביִדְנילַע אּוהְו ץַעָנ תוָביִדָנ ביִדָנְו

 :יִתְרָמִא הָּנֶזַאַה תּוחְמְּב תֹונְּב יִלוק הָנְעְמְׁש הָנמֹק תוּנְנַאְש םישָבפ
 :אוָבְי ילָּב ףֶסֶא ריִצָב הָלָּכ יִּב תוחְטּב הָנְזגְרִּ הָנָשלַע ז םיִמָיפ
 :םִיִצלֲח-לע הָרֹונֲחַו הָרֹעְו הָמְׂשפ תוָחְטְּב הז יתוגנאש רח
 :הירפ פע דָממ-'ידׂש-לע יםיִדפֹס םִיָרָש-לַעַ
 הירק שושמ יתָּב"לּבלַע יִפ .הָלַעַת ריִמָש ץוק ימע תָמְדֲא לע

 תורָעְמ דב הָיָה ןחב] לע בז ריִע מַה שט ומרי :הָילֲע
 :םיִרְדע העְרִמ םיִאָרְפ שֹוׂשָמ םֶלועדדע

 םִרְפִמ ַחּוָר ּונְיְלָע הָרָעַי-רֲע
 :בֵׁשֲחִי רעיל לַמְרּכַו לָמְרּכל רֶּבְדִמ הָיָהְ

 :םלועדדע] | ּ:בָשִּת לָמְרַכַב הָקָדְצּו טֵּפְׁשִמ רָּבְדִמַב ןְבָׁשְויֿפ
 יחַמָבְו טָקְׁשַה הָקְדְצה תרבעו םוֶלָש הָקָדַצַה הָשעמ הָיָהְוול
 תֵחּונִמַבּו םיִחַׁטְבַמ תֹונכְׁשִמְבו "םולש הָוְנְּב יִמַע בֵׁשְו 5
 :תּוננַאש] :ריִעָה לֵּפְׁשִת יהלְפְׁשִבּו רעָיַה תֶבָרְּב ידַרְבּוופ

 םּ:רֹמתְָו רושל יִתְלׁשִמ .םִיָמ"ִלְ-לע יעז םָכיִרְׁשַא>
 דב ּודְנְב-אלַי דָגֹובּו דּודָש אָל הָּתַאְו דדוש יוהי 8

 ם  ָךְבורְגְבו דגל 'ְְתְלָנִּכ דשּות הש ָךְמְתַהכ
 נוק ל ל ּונָנְח הוי

 :םיוג ּוצְפנ ךתְמַמְרמ םיָמע רד ןֹומְה .לוקמ
 וב קקש םיִבּג קשמב ליִחֲחַה ףַכֲא םֶבְלְלָש ףָסָאְוצ
 :הקדִצו טָפָשִמ ןויצ אָלְמ םוָרָמ ןכש יִּכ הָוהְי בָּגַש5

 5 10155 688 אל | 6 * 666 -בשֲחי | * ?exc vb | 7 0 םייִנַע, א םיִוָנֲע |
 g dl? (m cs) | rr = prb add (ש >6) | * 1 הָדְרֶח | 12 * 1 הָדפְס | *6
 211155 6% mW | 13 dl? | 14 dl | 15 0 כה(, Ick 'ִכְו | ז7 ** קצת טָּתַׁשִּמַה
 חַמַּב | 18 8 || 19 < 1 5+ דרָיְו | ל 6% יִשכְו | ...Cp 33, 1 ** mt MSS אל

 וב | ל 1 'לַכְּכ | 2 1 6 םסתמ MSS 9 ונערז | 4 1 5 ֹומָּכ לֶלָש
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 הֵּבְרַה םיִצֲעְו שָא ּהָתְרְדמ
 פ  :ּהָּב הָרעְּב תיִרָפָנ לַתֹנְּכ הָוהְי תַמְׁשִנ
 ּונעָשי םיִסּוס"לעְ הָרְזֲעְל םִיַרצִמ םיִדְריַה יוהי 1

 דא ּוָמְעְעיַּכ םיִשְרּפ לע בר יִּ בָכְרלַע ּוחְטְביַו
 :ּושָרֶד אל הוהְי-תֶאְו לַארְׂשִי ט שקלע עָש אָלְ
 ריִסָה אל ויָרְבְּדתֶאְו עֶר אָבַיַנ םֶכָח אֹוָה-םְני

 :ןוא ילעפ תַרְזָעַ לע םיִעָרְמ תִיָּב-לע םָקְ

 תּוָריאלְז רָשָּב היסוס לאלו םֶדָא םיָרְצַמּו
 רֹוְע לפָנְו רזוע לַשְָכְו ודי הָטָי הָוהיו
 פ ןּיְְכְ םלכ וחיו

 ילֲא והָוהי"רַמָא הָכ יִכ
 ֹופְרַמ-לַע ריֵפְּכַהְו היְרֲאָה הֶּגְהִי רשאּכ
 םיער אָלָמ לע ארקי רֶׁשֲא

 הָנֲעַי אָל םָנֹומֲהמּו תחי ל םֶלוקִמ
 :הָתעְבַּנְלַעְו ןויצ"רַה-לַע אְִּל תֹואָבְצ הָוהְי דרי ןפ
 םָגׁשּורילַע תֹוָאְבִצ הָוהְי ןֶגְי ןפ תּופָע םיִרָּפִצְכ

 :טיִלְמַהְו תוסֶּפ ליָצַהְו ןוָּ
 :לֵאָרְׂשִי ינְּב .הָרָס ּוקיִמָעָה רֶשֲאְל ובּוש*

 וּפְסַכ יִליִלֶא שיא ןּוסָאָמִ אּוהַה םִִיַּב יב
 :אטח םַכיִדְ סבל ּושָע רֶׁשֲא ֹובָהְז ליאו
 ּונלכאּת םָרָאדאל בֶרָחְו שיאדאל בֶרָחְּב רׁשֲא לנו
 יָה סמל ויָרּוחַבּו בְרֶחְיִנְּפִמ ול סנו
 וירש סַּגִמ ּוּתַחְו רובעי רנּמִמ על

 ס - :םָלׁשוריִּב ול רּוּנַתְו ןיצְּב ול רוָא-רַׁשא .הָנהידםָאנ
 :ּורׂשְי טפְׁשִמְל םיִרָשלּ למימי קדצל ןהי 2

 םֶרָז רָתְָו וָריאֵַבֲחַמְּכ שיִאדהְיָהְוי
 :הָפִיע ץֶרֲאְּב .רַבָּכ"עלַס לכ ןויִצְּב םִיָמ"יגלְּכ
 :הָנְבְׁשְקִּת םיִעָמְש יַנְזָאַו םיָאֹר יִניֵע הָניֵעְׁשִת אָלְו
 :תוחַצ רֵּבַרְל רַהַמִּת םיגלְ ןושלו תַעָרל ןיִבָי םיִרָהָמַנ בבְלּוצ

Cp 32,ול |  Occ Qאל, 16  KO31, 5 1 ליֵּצַהְו < טיִלָמַהְו | ץ >6%%) || 8  Cp 
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 590 היעשי 3

 םֶכְמָחְרְל םּוָי ןְבָלְו םֶכְננְחל הָוהְי הָּכַחְי ןֿכָלְופ
 ול כוהל יֵרְׁשַא הָוהְי טפְׁשִמ יֵהלֲאיִּכ

 הספד לוקל נחי ןח הבת כב םלשוריב בש ןְּב עי
 ףֶגְכִידאָלְו ץחל םִיָמּו רצ םֶחָל ינדא םֶכָל ןתְנְוי :ְִּנֶע ותָעְמְָשְּכ
 רֶבְדי הָנְעַמְׁשּת ףיֶבֶָאְו ְדיָרומ"תֶא תואר ד ףךיניע ּוָהְו ךירומ דוע
 :ּוליִאְמְשַת יִכְו ּוניִמַאַת כ וב כָל ךִרדַה הז רמאל ידירחאמ
 םֵרָזִּת ְךֶבֶהָז תֶכַּסִמ תַּהפַאתֶאְו ד ךּפְסִכ י יִליִסּפ וּפצדתֶא יםָתאַּמטְו>>
 הָּמְדַאָהדתֶא ערזְּתירׁשַא + ךערז רַפְמ ןַתָנְו* :1ל רמאּת 'אַצ הוד ומָּ

 אהה םויּב ףינקמ הערי ןמְָׁ ןש הָיהְו הָטְאַה תַאּבת ֲָלְו
 ּולכאי ץיִמָח ליִלְּב הָמָדַאָה יֵדְבֹע םיִרָיעָהְו םיִפְלַאָהְו :בָחְרִנ רּכ
 הָעְבּגלָּכ לו הב רֶה לכל והָיֲהְ>פ :הָרְזִּמַבּו תַחַרְב הבֹורְׁשַא
 הָיָהְוé :םיִלְָּנִמ לֵפנְּב בר גרה םויּב םיִמיִלְבִ םיִגלּפ הֶאָשְנ
 רֹואַּכי םיִתְעְבְש הָיְהְי הֵּמַחַה רֹוֲאְו הָּמַחַה רוָאְּ ְנבְלַה - רוא

 ותְּכִמ ץחמּו ומע רֶבָש  תֶא הָוהְי שָבָח םֹיְּב יםיִמָיַה תַעְבְש
 סם | :אָּפְרִי

 הָאָשַמ דָבְכְו ופא רעב קֶחְרֶמִמ אָּב הָוהְי-םַׁש הָּגַהְ
 :תֶלְבִא שא ונושלּו םעז ואלמ י ויָתָפְׂש
 -ז הֵּצֲחִי ראָוצדדע ףטֹוׁש לֲחנּ וחורופ

 :םיִמע יִיָחְל לַע הָעְתַמ ןסַרְו אש תַפְנַּב םִיוג הָפְנֲהל
 גָח-ׁשְּדקִתַה ללב םֶכָל הָיְהָי רישָהפ
 :לֵאָרְׂשִי רּוצְדלֶא הָנהְידרַהְב אֹּוָבָל ליִלָחּ ללוהכ בבל תַחְמָשְו

 הֵאְרִי ֹועֹורְז תַחָנְו ולוק דֹוָה-תֶא הָוהְי עיִמְׁשָהְו

 רָרְּב ןֶבָאְו םֶרֵנָוְֶפַנ הָלֵכֹוָא שא בהָלְו ףא ףַעְּב
 :הָּכִי טָבָשְּב רּושא תֶחְי הָנהְי לוקִמִדיִכיי

 Ww הָוהְי חיִנָי רֶׁשֲא יהָרָסּומ הטמ רבעמ לָּכ היָהְו>
 יהָּב-םֲחְלְ יהפּונָּת תומחלמבו" תוָרְְכְבּ םיִּפְתְּב

 בָהְרַה קיַמעֶה ןכוה למל וה" יֵהָּתִפִ יֹנמְתֶאַמ ךּורָעְדיִכ
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30,4--7 JESAIA 589 

 :'ועיגי סח" ויָכֲאְלִמּו ויָָׂש ןעצְב יָה
 ומל ג םַעלע שיאבה לָכ5ּ

Sהָקצְ הר ראב בגג יתומה אשמ 
 ףפועמ ףרשו הָעְּפֶא יה שילְ איִבְ

 םֶתרְעְוא םיִלמָנ תֶשבַּדדלעְ 'םֶהיִליִח יםיְֹע ףַתָכְ"לע אש
 ּורְזְעֶי קיִרָו לָבָה םִיַרְצִמּוז  :ּוליעוי אָל םעדלע

 :'תָבָש םָהי בהר תאֹול יִתאָרָק כָל
 הָקִח רֶפַפ"לַעֶו םָּתִא חּולילע ּהָבְתְכ אב יהָּתַע

 :םָלּוע"דע 'דַעָל ןוהֲחַא םוֶיְל יֵהְתּו
 :הָזהְי תרות עֹומָׁש ּובָאדאְל םיִנְּב םיִשָחּכ יִנָ אוה יִרָמ םע כ

 חרָאיִּגְמּוטַה דיג רוסי! " :תולתהמ וזח תקלֲתּונלורבד

 ס = לֶאָרׂשִי שוְקתֶא ּוינָפמ ּותיׁשַה
 הגה רֶבִָּּב סֶכְסֶמִמ ןעי ילֵאָרשִי שודק רַמָא הָּכ ןכָליי*
 :ויִלָע ּונעּׁשִתו .זולָנְו 'קְשַעְּב ּוחְטְבִּתו
 הָבָנְשִנ הָמּוחְּבהַעְבִנ לַפנ ץֶרָפְּכ הנה ןֹנעָה םֶכָל הָיָהְי לי

 :ּהָרָבְׁש אֹוְבָי עֶתַפְל םִאְתַּפרֶׁשִא
 לֶמְחַי אָל תּותָּכ םיִנְצי לָבְג רֶבָשְּכ הָרָבְׁשּויצ

 םִיִמ ףושְחַלְו דּוקִיִמ שא תֹוִּתְחַל שֶרֶח ותָּתְכְמְב אָצֶמידאְלְו
 ם :אָבְגִמ] לארי שודק היהְי יָנֹוֲא ֿרמָאזהָכ יב55

 םֶכְתַרּובְג הָיְהִּת הָחְטְבְבּו טקֶשַהְּב ןועשות תַחְנְו הָבּושְּ
 יכדאל ּוְרָמאּתַו< :םֶתיִבַא אָלְו
 ןּוסּונִת ןּכלע .סּונְ סּוסדלע
 :םָכיֵפְְר ול כיל בָּכְרנ לקזלעו
 דִחֶא תַרענ יִנָּפִמ דָחָא ףֶלָא

 םֶּתְרַתוְנםִא דע ּוסְנּת הָשָמַח תַרעַג ינְּפִמ
 :הַעְבַנַהדלע סנו רָהַה שאְרלע | ןרתּכ

 4 6 udrnv אסחוטטסטסו WX [18MSS]) םֶּנִח); 1 4 | 5 K שיִאְבַה 0
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 588 היעשי 30,3—29,12

 אל רַמָאְו הָז"אָנ אָרְק רֹמאַל רֶּפְמ עדיאל רֶׁשֲא לע רפה ןֵּתַנְי*
 פ | רֶפס יִּתְעַר

 הַָּה םַעָה שנ יִּכ ןענ "יֶנדַא רמו
 ִנָמִמ "קח ָבְלְו יִנּוְּבּכ ֹויָתְָׂשַבּו ריִפְב
 :הָרָּמְלְמ םיִשָנַא תַוָצִמ יתא םֶתְאְרִי יֵהְּתַ
 אָלּפְו אָלְפַה יֹהָזַה-םַעָה"תֶא איִלְפַהְל יףסוי יִנָנַה "בל

 ס :רָתַתְסִּת רינה תַניִבּו וימָכַח תַמָכָח הָדָבֲאְו

 הצע | רּתְסַל הָוהְיִמ םיָקיִמֲעְּמַה יוהי
 :ּונָעְדִי יִמּו ּונָאר יִמ מאי םֶהיִשְעמ ִּךָשֶחַמְב הָיָהְו

 בֵׁשתַי רציה רמ"א םכָכְפַה
 :ןיבה אל ְרָצְְל רַמֲא רֶציְו יִנָשָע אָל והָשעָל הֵׂשֲעַמ ראי

 :בָשחְי רעיל לָמְרּכהְו לַמְרּכַל ןונְבְל בֵׁשְו רֶעְזִמ טעֶמ רועדאלַהְז
 רָפְסיִרְבִּד םיִשְרִחַה אּוָהַה-םויב ָּעְמְשְו*

 :הָביִאְרִּת םיִרוע יניע ךֶשחמו לָּפַאָמּ
 :ּוליגְי לֵאָרְִׂי ׁשֹודְקִּב םֶדֶא יִויִבָאְו הָחְמַש הָוהְיּב םנָנע סיי
 :ןוָא יֵדָקְשלִּכ ּותְרכִנְו ץק הָלְבְו ץיִרָע ספָאריבי
 פ :קיִדצ ּוהְּתב ּוטיַו ןּושקו רעשב חיכומלו  רָּבְדְּב ֶדֶא יֵאיִטֲחְמ*י

 םֶהְרְבַאתֶא הָרְּפ רֶׁשֲא בְקֲעי תיֵּבילֲא הָוהְו רָמָאהֶכ ןֶבְליי
 :ּורָוָחַיויִנָּפ הָתַע אָלְו בֶקָעַי שובו הָּתְעאְל
 יִמְש ּושיִדקִי .וָּבְרְקִּב ידי השעמ ויִדְלי ותאְרב יב

 ם/ = | :תקְלודֲמְלִ טי .הָניִּב הודעת עֶ>
 הָוהְיְיסְאְנ םיִרְרוס םיִנָּב וה 0

 יִחּור אָלְו הָכָּסִמ סנו יבמ אָלְו הָצֲע תושעל

 :תאָטַחְ"לְע תאָּטַח תופס ןעֶמְל
 ולָאָש אָל יִפּו םִיַרצִמ תַדָרָל םיִכְלְהַהְי
 :םיָרְצמ לֶצְּב תוְסחַלְו הערּפ זוָעָמְּב ועל
 :הָמלְכַל םוָרְצִמִדלֶצְּב תּוסָחָהְו תַָשְבְל הֵעְרפ ועָמ םֶכָל הָיָה
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28,26—29,11 JESAIA 587 

 :ְָֹלָבנ תָמּפְכְו 'ןֶמְסַנ הָרעָשּו ירש הָשִח םָשְו
 ּונָרוי ויָהלֲא | טַפְׁשמַל ורָסִיו
 בָּתּוי ןּפּכזלַע הָלָנע ןפֹואְו חצק שדוו ץּורָחב אָל יז

 :טֶבָשּב ןְמַכְו חצְק טְבָחַי הָּמַּפַב יִּכ
 ּונשודי יִׁשֹוָרָא חַצֶנָל אָל יִּכ קֶדּוי םֶחְל

 פ :הישּות] | :ּונקְדי אָל יישר -וָתְְגע לָגְלַּ םַמָהְ
 ליְּנַה הַצָע אָלְפַה הָאָצְי תואְבִצ הָוהְי םעַמ תאֹו-םגפ

 דד הָגָח תיק לַאירא לאי יוהי 9
 :ּופְקְנַי םיִגַח הָבָשלַע הָגׁש ּופְס
 הנאו הָּינֲאַת הָתְוָהְו לָאירַאל יִתוקיִצַהְי

 ְְָע 'רּודְכ יִתיָגֲחְופ :לֶאיֵראכ יל הָתְיָהְ
 :'תְרְצְמ ְַּלָע יתמיִקהְו בָּפִמ ךלָע יּתְרצְו
 ּךֶתְרְמִא חַשִּת רָפְעְמּו יִרּבַדְּת ץֶרָאמ תְלֿפְׁשי

 :ףִצְפִצִת ךַתְרְמִא רַפְעמּו ךלוק ץֶרָאמ בֹואְּכ הָיהְו
 יםיִציִרֲע ןומה רבע ץַמְכּו יָּרָז ןומֲה קד קָבֲאְּכ יָה

 דֶקְּפִּת תֹואָבְּצ הָוהְי םעֶמé :םאְתַּפ עת הָנָהְ
 :הָלַכֹוא שא בֵהֵלְו הָרָעְסּו הָפּוס לורָנ לוָקְו שעָרְבּו םעֶרְּב
 לַאירא-לע םיִאְבֹצַה םיּוגַהלָּכ ןומה הלל ןח ולח היָהְול
 :ּהָל םיִקיְִמַהְו ּהָתַדֹצִמּו הבדל
 ֹוׁשְפַנ הָקיַרְ ץיקהו לכוא הֵנִהְו בָעְרֶה םלֲחַ לֵׁשֲאּכ הָיָה
 וׁשְפַנְו ףיָע הָּנַהְו ץיקהו הּתׁש ה הּגַהְו אָמְצַה םֶלַחְי רשאכו

 הקקוש] ם :ןויצ רה"לע םיִאְְעַה םוגַה"לכ ומה היה
 ועָשְו ועָשַעְתְשַה ּוהָמְתּו ּוָהְמְהַמְתַה

 :רֶכָש אָלְו 'ָּעָב .ןינדאלְ יּוְרְכָש
 הָמּדְרַּת חור הָוהְי םֶכיִלָע ךסְנְיכיי

 :הָסַּכ 'םיִזֹחַה םֶביִשאָרתֶאְו יםיִאיַבּנַה-תֶא" םֶכיניִעְתַא םַצַעְ
 ותא נְתײרׁשַא םּותָחָה רַפַּפַה 'יִרְבדַּכ לֹפַה תּוִוֲח םָכְל יהי
 :אּוָה םּוְתַח יִּכ לַכּוא "אֶל ב רַמָאְו הָדדאָנ אָרְק רָמאל רַפֿפה עַדוידלֶא

(DT?) | 28 1א6ץאטסצ  AO kaiל >6א9*%9) ;  | (dittogr?)25 * >63  
Cp 20, 6שרפ = סרפ); 1 4 || 20 >6 |  EOS ez urgulis (aשוד | ל  prb 

trp frt huc fin vs | 7 1 ftזס/155 תדצמ | 5 *1 ? ךירצ || ?  caדוְדְכ; 14 | ל  
prbעג | 10 * ל  et( ;,5) | 1 6 רכש (6) Habּהָבָצִמ | 9 *1? ֹּוהָּמַּתַה  

gloss || 11 Q sine artic. 
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 586 היעשי 25—28,13

 הָוהְידרַבְּד םֶהָל הָיָהְו
 וקל וק קל וק וצל וצ ראל וצ

 םֵׁש רִיעְו םָׁש ריעְז
 פ | ּּודָבְלְִו ושקוְנְו ּרָבְשִנְו רוח לָשְכְו ּוָלָי ןעמל

 ןיצָל יׁשְנַא  הָנהְירַבְד ּועָמְש ןְכָלי
 :ָכְׁשוריִּב רֶׁשֲא הָּגַה םָעָה יִלָשְמ
 תֶוָמתֶא תיִרְב ּונְתַרְכ םָּתְרַמַא יי

 יהָזח ּוניִשָע לוָאָשםַעְ
 ּונַאובי אָל ירבַעַהיִּכ ףטוש 'טיש

 פ | ּּונְרֶתְסַנ רֶקָשְבּו ּונָסְחַמ בֶזְכ ּונָמׂש יִּכ
 הוהָי ָנֹרֲא רמָא הָּכ ןֵכָלי5
 ןחב ןבָא בָא ןיצְּב דפי ינְנַה
 :ישיִחי אל ןימאְמַה ידַסּומ דָסּומ תרי תנּפ

 תלְקְשִמְל הָקָדִצּו וקל םֵּפְׁשִמ יִּתְמָשְו
 :ּופטשי םיִמ רָתַסְו בכ הָסֶחַמ דָרָב הָעָיְו
 םּוקַת אָל לואָשתֶא יָכָתּזִחְו תֶוָמדתֶא םֶכְתיִרְּב ירַפְבְו

 :סמְרַמִ ול םֶתיִיָהְו רֿבעֶייֵּ 'ףסוש טוש

 םֶכְתֶא חַקִי ֹורָבע מ
 הָלְיְגבּו םתּב רֶבָעָי רֶקָּבּב רֶקָּבְבְיִ
 :הָעּומְׁש ןיִבָה הָעְוזיקַר הָיָהְו

 :סנַּכִתַהִּכ הָרֵצ הָכַּסַּמַהְו עֶרָּתְׂשִהמ עָצַמַה רצָקיֵכ>ס

 זגְרי ןִעְבנְּב קָמָעְּכ הֶוהְי םּוקָי םיִצְרְפירַהְכ יב
 :ותְרְבַע הָירְכְג ּתְדְבָע רבעלו והשעמ רז והשעְמ תושעל

 פ ץֶרֶאָה] םכיִרְסומ ּוקְזְחְיְַּפ .ּוצְבולְתִתִַלַא הָתַעְְי
 "לָכילַע תֹוִאָבְצ הָוהְי יָנֲֹא תֶאְמ יִּתְעַמְש הָצְרֶחְנְו הָלְכייִ

 :יִתְרמִא ּוָעְמַשְו ּוביִשְקַה יֶלוק ּועְמִׁשְו ּוניזאהמ
 :ֹותָמְרַא דָהשיו חתפי עָרְזל שֶרחה שֶרִחִי םויה לָכַה+
 קרזו ןמכְו חצק ץיפהו ָהיִנָפ הֶנשדסא אולה

[sedטטוש  legףטוש  BIW; 690 AW (al proל 0  | dub )669 pactum)15 *  
 cf ad Jos 23,13] vel טפוש) || < א ר{, 1 6 0 ®Var רבעי | 16 * 16 668 דסי

 5 IPetr 2,6 Chrysost al || © ft dl )<6%%[(; etiam< דסומ* 1Petr< | 51 ליִחָי
IPetr + ér atr@ || 18 * 1 prb vn], cf 8,r0|6א%9  Win)שּומָי )6  vel nית, al 

cf 15° (68 spes, 0 pactum || > cf 15° || 10 <6%8( || 22>4MSS 6%%(5 || 24 frt dl.ל  



27,12—28,12 JESAIA 585 

 אּוה תֹוניִּבדסע אָל יִּכ ּהָתֹוא תוְריִאְמ תֹוֲאְּב םיִשְנ
 ס  ננֲחי אל ורצו ּוהשע ונמְחְרידאל וכילע

 רֵהָּנַה תַלּבשַמ הָוהְי טָּבִחַי אּוּהַה םִַּב הָיָהְו
 ס :לֵאָרְׂשִ יִנָּב דָחֶא רחל וטל םּתַאְו םִיָרְצַמ לחנ-דע

 לדג רַפושְּ עֶקְּתִ אּוהַה םויַּבו הָיָהְוּ
 םִיָרצַמ ץֶרָפַּב םיִחְּּנַהְו רושא ץֶרָאְּב םיִדְבֲאָה ּואָבּו
 מ :םָלְׁשריִּב שדקה רַהְּב החל ווחתָשהְו

 ינדאל } למנה קח הגה :ןיי ימה יםינָמשדאיג" - שאה לי רשא

 םיְִטׁש םיִריִַּּכ םִיַמ םֶרָזְכ במק רעָש דָרֶּב םָוְּכ
 :דָיְּב ץֶרָאָל חגה
 :םִיָרְפֲא ירוכָש תּואְג תֶרְמַע .הָנְסַמְרִת םָלְרְּ
 םיִנָמְש אג שאָרלע רֶׁשֲא תְרַאְפִת יִבָצ לבנ תַציִצ הָתְיָהְוי

 ּהָתֹוא הָארָה האָר רֶׁשֲא ץיק םֶרֲמְּב ּהָדּכַבְכ
 ספ  הָנְעְלְבִ ופַכְּב הָדֹועְּב
 תֹואְָבצ הָוהְי הָיָהִי אּוהַה םויב5

 :הֶרָעָש] :ֹומע רֶאְשְל הָראְפִּת . תַריִפצַלְו יִבַצ תֶרָמַעַל
 הָמְחְלַמ "יִביִשְמ הובלו יטפׁשִמַה-לע יבשויל טָּפָשמ תּורלּויפ

 עת רָכׁשבּו וש ןייּב הָלֲאימַנ
 ןַײַה"ןמ ְִּלְבַנ רֶכֵׁשב ּוגָש איִבָנְו ןהּכ
 :הילילֿפ ּוקָּפ הָארְּב ונָש רֶכָשַהְְוִמ ּועָּת
 MWe ori לב האצ איק ואל תונָחְלָש-לָּכ יב

 העּומָש ןיִבָי יִמתֶאְו הַעָד הֶרוי ימדתאפ

 :םִדִָמ יקיתע = בֶלָחמ ילומנ
 קל וק וקל וק וָצָל וצ וצל וצ יי

 :םֶש ריעָז םֶש רִיֲעָז
 :הָזַה םַעָהִלֲא רֵּבַדְי תֶרָחא ןֹוׁשָלְבּו הָּפָׂש ינעלְּב יִּכיי

 ףיֲעָל ּוחיִגָה הָחּונְּמַה תאָז םָהיֵלֲא רֶמָאורָׁשֲאי
 זֵעֹוִמַׁש אּוָבָא אָלְו הָעֵּנרּמַה תאזִו

 Cp 28, ד °° prb dl (ex 4) | 2 mit MSS Edd הוהיל | 31 תרטע | 4 1 הֶר - |
 6 *=1 6 "45S טפשמה-לע בשויל טפשמ חחלו | * שי | <1 מל | ל?

 'ִּפָב | 12 0 ml: MSS ּובָא.
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 584 היעשי 27,11—26,15

 ְתְְּבכִנ יגל ָּתְפִִי הָוהְי וגל ָתְפַסְוי5
 פ  :ץֵרָאְצק"לָכ תקַחְר
 :ומָל ךְרֶפּומ שחל ןּוקְצי יִּדוָרְקְפ רֵצּב הָוהְו
 ָהיֶלְבֲחְּב קַעזִּת ליֵתָּת תֶדָלָל ביִכָקַּת .הָרָה ומ

 ַחּור ּונדלי ֹוָמְּכ ּונְלַח ּוניִרָה :הָוהְי ףינָפִמ ּוננָח ןּכ
 :לבת יֶבָׁשְי וָכְפײלְבּו ץֶרֶא הֶׂשֲעְג"לַּב תעושי

 רֶפָע יִנְכְש ננְַו וציִקֶה" ןּומּוקו יִתָלַבְנ ְּיתַמ ונָתיַט
 ס ּליִּפַת םיִאָפָר ץֶרֶאְו ףלט תרוא לַמיִּכ

 עב ֵתיִתָלָד רגְסּו  ףירְדמב אב ימע לי
 :םעֶזירוָבֲעי-דע | עגָר"טעֶמִכ יבַח

 ויִלָע ץֶרָאָה"בְׁשי ןנֶע דָקְפל .ומּוקְמִמ אצי | הָוהְי הַגִה"ְכי
 ס | יהיִגְרַהלַע רוע הַָּכְתאָלְו ָהיֶמְּדתֶא ץֶרָאָה הָתלגְו
 הָלְֲחַהְו הָלּודְּגַהְו השקה וּבְרַחְּב הָוהְידָקְפִי אּוהַה םויַּבי 7

 ןוִתָלִקע ׁשֲחְנ ןְתָיל לעְו רב ׁשֶחָנ ןְתָיְל לע
 אּוָהַה םִמּב'י ס :םָיִּב רֶׁשֲא ןָנַּתַהיתֶא גְרֶהְו
 הָנְקׁשַא םיִעָנְרִל ּהָרְצְנ הָוהְי יִנֲאי :ָּלּּנַע יֹרָמֲח םֶרָּכ
 יל ןיא הָמֲחי :יהָנָרְצָא םויָו הָלִיַל ָהיֶלע דָקְּפִי ןפ
 :דַחָי הָנִתיִצַא ּהָב הָעְׂשְפֲא הָמָחְלַמּב תִיָשריִמָשיִנָנְתִייִמ
 :יִק"הׂשֲעי םֹולָׁש יל םֹולָׁש הֶׂשֲעַי יֹועָמְּב קזחי וא
 לָבתיִנְפ ּוִאְלַמּו לֶאָרְׂשִי תַרפּו ץיִעָי בקע שְרשנ םיִאָבַה
 פ :הָבּונְּת]  :גָרה ויָנְרַה גְרָהְּכיםִא ּוהָּכִה ּוהָּכִמ תָּכַמְּכַה

 :םיִדָקםְּב'הַׁשְקַה ִּחּורְּב הָגֶה הָּנָביִרְּת הָתְלַׁשְּביהֲאְּסאַסְּב*
 ותאָּטַח רה יִרְפלְּכ הֹוָו בקעיְןוע רּפְכְי תאְּב כל

 תוצָפְנְמ רָניִנְבַאָּכ ַחַבְזִמ ינְבֲאלּכוֹומּוׂשְּב
 דֶדְב הָרּוצְּב ריִע יִּכפ :םיִנָמַחְו םיִרָׁשֲא ּומֲקְי"אְל
 לָגַע הֵעְרִי םֵׁש רָּבִדִמּכ בֶועְנְו חָגְׁשִמ הו
 הָנְרְבָשִּת הָריְִק ׁשֶביִּביי :ִהיֶפַעְס הָלְכְו ץַּבְרי םֶׁשְו

 16 = 6939955 ףונדקפ || >-ל 6 6% oAiwe upg (pr r.) . . גש = ץַחְל תקּוצְּב
 ּונָל 'מ?; פז ונל 'מ יִּכ ץַחַלַמ ּונְקעֶצ; a1 ונל 'מ ץַחַלָמ ּונְקַצ (ףְִּקַּפ רַצְּב |

cf 3]6[( <6* || © 16 GAZO fut | 20° Q jn—םֶת--  (pr6<17 || 19 *>6+ | ל  
 א ךיִמ-- | ל 0 רָב || Cp 27, 2 ns + רַמָאְו | * 1 6 nonn MSS 8(*6) 7ַמֶ|
 3 *1 (ָהָלֲעל) דפי | * 8 | 4 טפק ' מ תיש (ק1 155 36 'ש)) || 6 1? אוהה םּויּב |

 7 166 69) ויָנְרה | 8 * 08 הָאְּפַכְּב (לשב 1? | ל 1? שקכ | 9 קזפפ ןַכ אל.
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 הַצָנָל תֶוָּמַה עַל
 םיִנְפילָּכ לַעְמ הָעְמּ הָוהְי ןָגדֲא הָחָמּו
 ספ רד הָוהְי יכ ץֶרָאְהלֶּכ לעמ יִסָי ומ תַּפְרָהְ
 ונעישויו יול ּוניִנְק הז" ּוניהלֶא הָּנַה אּוהַה םִיַּב רַמָאְופ
 :ֹותָעוְׁשיִּב הָחַמְׂשִנְ הָליִגָנ ול ּוניוק הָוהְי הז

 ויתְתַּת יבָאומ שוָדְנְו הּנַה רֶהְּב הָוהְִי חּוגָתיִּ
 ובְקְּ ריָדָי שָרְפּויי :הָנִמְדִמ יִמְּב ןָּבְתַמ ׁשָּרִהְּכ
 :יָדְי תֹובְרא םע ותא | ליִּפָשַהְ תוחָשל הֶחשַה שֶרָפִי רשַאּכ

 פ :רפע"דעץֶרֲאְלע ַעיִּגַה 'ליִּפָשַה חשה ידיִתמְח בגשִמ רַצְבָמּו>
 הָדּוהְי ץֶרָאְּב הָּזַה-ריִשה רֶׁשוי אּוהַה םִיַּבי 6

 :לֵחְו תומוח תיִׁשָי העּוׁשְי ּונָלזָע ריע

 :םיִנָמֲא רמש קיִּרציֹוג אֵבְיְו םיִרָעָש ּוחְתַּפי
 :תּטְּבָךְב יִּכ .םיִלָשו'םוֶלָש רֶצִת ּךּומָס רי
 :םיִמָלוע רּוצ | הוה הב יִּב רעײירע הָוהיִב ּוחְסִּב
 הָבָּנׂשִנ הָיְרְק םּחָמ יִבָשְי חַשַה יֵּב

 רָפְע-רע הֵּנַעיִַי ץרָאדרע הָליֿפְׁשִ הֶנְיפְׁשִ
 :םילד ימעפ יִנָע ילגר לנְ הָנְֵמרת

 :סַלַפִּת קיִרצ לנעמ רשי םיִרָשיִמ קרל תַרָאל

 שפתו ָךרולְךמשְל נוק הָוהי יִמְפְשִמ חרָאף*
 ּךְרָחְשא *יִּבְרְקְב יֵחּורףַא הָלְיּב ַּתיִוא ישָפַבפ

 :לָבַת יִבָשְי .דְמָל קָרצ ץֶרָאָל ּךיֵטָּפְׁשִמ ירָשַאּ יב
 לע תוחכְנ ץֶראְּב קֶרַצ דָמָללַּב עָשְר ןָחַיס
 ד הָמָר הָוהְייו פ :הָנהְי תּואּ האל

 תדקפ = .ומקיילב םי םיִאָּפְר ,A םיִתְמיא

 :ומָל רֶכָלְּכ דָּבאְתַו םִנִמְׁשַתַ
8 0 iCor 15,54 עלב (karerdon) | g ** add 6] ל-ל || ל-ל >GAN 4! (deest etiam 

  | 2וית-- ?1 dub || 12 *1מָּב 16 א יִמָּב | זז  Q 639ביזא || ל  | 10 * prps"יו)
dl | 6 26, 3 * 1 1רצי (Hex: ו6קס) | ל dl; <65 (cf Paseq) | 4 1 ? 616 et 

12,2 | 5 <6 (deest etiam אדדע) | 6<6 | ל >6 | 8 ג88:|| 9 *1? רקבב' || * 6 

 ִּךִַּבְל || 14 קזקs םֶהיִתִמ. ? | rr add? | 13° add? || 1לב ? (gloss?) | 10 insרוב



 2 היעשי 2217

 ּודְנָב םיָדנְּב .יֶל יא יֵליֵזֲר .יליזָר רֶמאָו
 ּודָנָּב םיָדָגֹוְב דָנְבּ
 :ץֶרֶאָה בשיי יל חַפְו תַחַפָו דחפיז
 ַחַּפַהְלָא לפי דַחַפַה ילוָּקִמ סָנַה הָיָה

 חַּפַּ דל תַחַּפַה יִּדֹוּתִמ הָלּועָהְ
 :ץֶרֶא יִדְסומ ושער ּוחְתְפַנ םּורָמִמ 'תוָּבְרַאדיּ

 הָמְטֹוְמְתָה טומ 'ץֶרֶא הָרְרוּפְתִה רָּּפ "ץֶרָאְק הָעַעְרְתֶה יהָעְרו
 :ץֶרָא] הֶנּולֲמכ הָדְדוְנְתֶהְו רוּכׁשַּכ ץֶרֶא עָנָּת עוני

 ספ :םוק ףיִסֹות"אָל הָלְפג ּהָעְשְּפ הע דבָכְו

 םִרָמּב םרמַה אָבְצְדלַע .הָוהְי דָקְִי אהה םּב הָיָה
 הפְסֲא ּופְּסֶאְנ < :הָמְרֲאָהילַע הָמָראָה יכְלמדלעְו
 :ּודְקְפִי םיִמָי בֶרַמּו רֶגְסַמִדלע וְְנְסְו רוּב-לַע ריֵּסַא

 תֹואָבְצ הָוהְי ךֶלֶמיִּכ הָּמַחַה הָשובּו הָנָבְלַה הָרפֲחְוי
 פ = :דוְבּכ ריִנקָז דָנְגְו םלשריִבּו ןַײצ רהְּב
 ְךֶמֵׁש הָדֹוא י ךממורא הָּתַא יַהְלֶא הָוהְי: 5

 :ןָמָא הָנּומֲא קָתְרַמ תוצָע אלפ תיִשָע יִּ
 הָלַּפמְ הָרּוצְב הָיְרְק לָנל יריִעָמ תמש יב

 :הָנְבִי אל םֶלועְל ריֵעַמ יי ןֹומְרַא

 :ּואְריִנ םיִצירָע םיוּג תירק זעם ּףדְִּכְי ןָכ"לַע
 ולְרַצַּב ןויְבָאָל זועָמ לבל זועָמ תהי

 בֶרֹחַמ ל םֶרָּזִמ הָכֲחַמי
 ףןויִצָּב בֶרָחִּכפ ריק םֶרְּ םיִציִרָע ַחּוְר יִּכ

 בע לֶצְּב בֶרָמ עיִנְכִּת םיִרָז ןואָש
 פ | הָנָעַי םיִצירָע ריָמְז

 הַָּה רֶהְּב םיִּמעָה-לָכְל תֹואָבְצ הֶוהְי ּהָשַעְו
 םלתַמִמ םיִנָמְׁש םיִרָמְׁש הֵּתְׁשִמ םיִנָמָש הָּתְׁשִמ
 טּולַה ו טוליפ הָּזַה רָהְּב עבוד :םיִקָּקִזִמ םיִרָמש
 :םִיוגַה"לְכילע הָבּסְּנַה הַכָּפַמַהְו םיִמעָה"ִלְּכ"לע

 18 * pro לוק et ךות 6 Jer 48,445 יִנְּפַמ et מ || * ? גמs םיִמָשַה |זפ * | ער
)cf 33,4( | Cp 25,ל 4 ץראה 6 ץרא || 22 1 ףָסא 6 שפם ריִפָאָה  | = 

acegiv DTH | 3 exc vb nonn (vel? dlל 6  | cf Vrsזועָמ)  ? (vel41 ריִעָה  
 תיק | 4/5 adda | * 1 רק | < 6 Dvr ₪ ₪ 'ז ןואנ קוס 'ז 'ש) || 5 1 'ִּת |

cf 15 166 05 םיִאָחמִמ | 7 1 טולה  
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 הָחְּכִשַנ הָנֹוז ריִע יִּבֹכ רָּנַכ יקי
 :יִרָנִת ןעסל ריִשיִּבְרַה ןּגנ יִביֵטיַה

 הּננְתֶאָל הָבָשְ רצ-תֶא הָוהְי דקְפִי הָנָש םיִעָבְׁש וץָּקמ הָיָה
 ּהָרְחַס הָיְהְוי* :הָמְרֲאָה יִנּפ-לע ץֶרֲאָה תֹוכְלְמַמ לָּכ-תֶא הָתָנָזְו
 הָוהְי נפל םיֿבְׁשיל יִּכ ןסֲחי אָלְו רצֲאָי אל הוהיל ׁשֶדָק ּהָנְַתֶאְו
 פ + :קיִתָע הָּפכְמְלְו הַעבׂשְל לְכֲאָל ּהָרְחַס הָיָה

 ָהיִנָפ הַָעְו ּהָקָלוְבּ ץֶרָאָה קָתֹוּב הוה הגה 4
 וב *אשנ] וינדאּכ רָבָעַּכ ןֵהֹכַּכ םֶעָכ הָנָהְוי ָהיִבְשְ ץיִפהְ
 רֶׁשֲאּכ הָשנַּכ יהולַּכ הָוְלַמּ רָכומַּכ ּהָנוקְּכ ּהָּתְרַבְנַּכ הָחְפׁשַּכ
 :הַָּה רֶבַּהתֶא" רָב הָוהְי יִּכ זוּבִתּוזוְּבהְו ץֶרָאָה קוּבתקוְּבַה
 :ץֶרָאָהְדםע 'םֹוָרְמ ּולְלמָא לבת הָלְבִ יהֶלְלמא ץֵרָאָה יהָלָבְנ הָלָבֲאי
 ּורַפָה יקח ופלח תרות ּוְרְבַעידיִּ היבש תַחְּת הָּפְנֲח ץֶראָהְו

 :םָלֹוע תיִרָ] הָב יֵבְׁשָמְׁשִַ ץֶרֶא הָלְֲא .הָלֶא ןכילע*
 :רַעְזִמ ׁשֹונֲא רַאְׁשִנְו ץֶרֶא יִבָשְי ּורָח ןֿפלַע
 :בֶליִחְמְש-לָּ וחְנָאְנ ןפְנז הָללְמֲא ׁשֹוְריִּת לָבָאז

 םיִזיִלֵע ןואש לֵרָח םיֿפְת שוָשְמ תַבָש

 :רוגְּכ שושִמ תָבָש
 :ויָתשָל רֶכְש רמי ןיוּתְׁשִי אָל ריש
 :אֹוְבִמ תִָּבדלָּכ רגְס ּוהָת"תִירְק הָרְּבָשַני
 הָחְמָשדלָּכ הָבְרָע תֹוָצּוחַּב ןוָיה"לע הָחְוִציי

 :ץֶרֶאָה שוָשְמ הל
 :רַעָשתַּכְי הָיאָשּו הָמְש ריִעְּב רֶאְשַני

 םיִמַעָה ךותְּב ץֶרֲאָה בֶרָקִּב הָיַהְי הֶכ כ
 :ריִצָב הָלְּכְבִא תָלַלְעְכ .תוז ףָקנָ

 הָוהְי ןֹואְנִּב ּונָָי םֶליִק ּוָאְשִי הָמֲהיּ
 הָוהְי ּוָרְּבַּכ םיִרָאּב ןכ"לעו5 'םִימ ּלֲהָצ
 ס לֶאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי םש םִי יאָ

 קידפל יֵבְצ ּונְעַמְׁש תַרַמְז ץֶראָה ףנְּכִמיֿ
mlt MSS Edd nl (8 NWJ) | 3 * trspל  | Cp 24, 2 *°? add17 1ה-- |  

dl (mtr cs) | 4 * dl (mtr cs) | * prps Dy Ding, cf 18 ₪ 21 |ץראה || °«  huc 
 5 7 4802 || 6 6 rrwyxoi édgovrat (= Al, cf arab ירח deminutus fuit; al ןלצ) |

  6 in 12 al habetרֶא--;  prps (cf 656( nay; 1 prb 4 | 12 8ושב | זז 6 9
text | 13ב Var® --תלֶל || 14 ? trsp : post הוהי | 15 prps Dבָּאֵי cf 6; 1 1. 



 580 היעשי 15—23,1

 יתִיַּבִמ דַהְשיִּכ יׁשיִׁשְרַּת תוינָאְּוליִליִה רֶצ אָׂשַמי 8
 :ומָל"הָלְגַנ םיִּתַּכ ץֶרֶאַמ אֹוּבַמ

 ןוָדיצ רתס יִא יִבָשְנ ומדי
 יֵביִּבַר םִיַמְבּוצ ְךוִאְלַמי םִי רבע
 :םיוּג רַתְס יַהְּתַו ּהָתֶאוְבִּת רואי ריִצְק רחש ער
 יִּתְֹלדאָלְו יִתְלַחאל ירמאל םיַה זועָמ" םִירַמָאיָּכ ןודיצ ישוב

 :תְּוְב ִתְממור | םיִרחְּב יִָג אלו
 :רֶצ עמְׁשְּכ ּוליִחְי םִיָרְצַמָל עמַשרֶׁשאכ

 :יִא יֵבְׁשי ּוליִליֵה הָׁשיׁשְרּת ּוְרְבַעַ
 ּהָתָמְרִק םֶדֵקייִמיִמ  הָזילע םַכָל תאְזַהז
 :רוְנָל קוָחְרִמ ָהיֶלְגַר ולב
 הָריִמֲעַּמַה רֶצְלַע תאו ץַעְנ יִמָ
 :ץֶרֲאיּדּבְכִנ ָהיֶנָעְנִּכ םיִרָׂש ָּהיִרְתִס רשא
 ףןֹוֲאָ ללחְל ּהָצָעְי תֹוֲאָבְצ הָוהְיַ
 ץֶרָאייִדְכְנלְכ ֵלכָהְל בצלב

 :דֹוע יתוָמ ןיִא ׁשיִׁשְרַּת-תּב ירָאּכ ְךַצְרא ייִרֶבַעי
 תֹוכָלְמַמ זיגְרַה םִיַה"לֲע הָמְנ ודָיי

 :ָהינֹוֲעַמ דָמׁשִל ןענְּכ"לֶא הָוַצ הָוהְ
 זולעל דוע יפיסותדאְל רַמאיוצ

 'ןודיִצחתַּב תֶלּותְּב הָקְׁשְעְמַה
 :ךל חניאל םשדםג | ירבַע יִמּוק 'םייִתַּכ

 ּומיִקַה םֶויִצָל ּהָדָסָי 'רּושא הָיָה אֵל םֶעָה הז יםיִדָשּכ ץֶרֶאי היי
 :הָלַּפמְל ּהָמָש ָהיֶתונְמְרַא ּורְרּוע 'ויָניחב

 < ם בעמ דבש יִ ׁשיִׁשְרַּת תוָינָא ּוליליה +
 ץקמ דָחֶא ְּךֵלַמ יִמיִּכ הָנָׁש םיִעְבש רצ תַחּבְׁשנְ אּוהַה םוויַּב הָיָהְויפ

 :הָנּוזַה תֶריִשּכ רצ הָיְהְי הָנָׁש םיִעָבש
cf&)||14 (9ק *  cfל <6; 1 ןָכְּעָמ  || Cp 23, 1 * GKapxnddvog # Carihaginis 

 + ] ּומָּד שש ּומְדָנ || = 1 ₪ :םיבר םימב וָכָאְלַמ (זזפק :) | 3 ** קצקצ 1ריצק
cfr | 8 prps5 ו עַמָשִי | 6  | gloss) | 4 = aadהתאמת )רואי [>6] 6 יהתו  
SQW | * dlc1 92( | זס *1 5% 6 ( inversהָרטעֶמַה | 9 * 1 ? ןואָּב | = 1?  

 6 | = 1 ₪ rhp (cf 6) | נז 1 ָהיִנעָמ | z2 * ca 141155 jP$,1 4 | ל א םייִּתְּכ 0
)Vrs = 41) |יִיָּתַּכ Dז3 * ספ ? םיִנַעַנְּכ צ6  | dub; frt crrpםוָּתַּכ | 5 13  

 ל trsp ? huc * (vb 'שא 'ה אל (?add | << ויניִחְב 0 ויָנּוחְב.
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 :רַעָיַה תב קְׁשָנילָא אּוהַה םיַּב טֵַּּתַו הָדּוהְי ךִסְמ תֶא לגוי
 הָבְרְּבַה יַמדתֶא ּוצְּבַקִּתַו ּובָרדיִּכ םֶתיִאְר ךנֶ"ריע יעיִקְּב תַאְופ
 רצבל םיִּתָּבַה ּוצְתִּתַו םָּתְרפְס םֶלָשּורְי יִתָבדתֶאְופ :הָנותְחִּתַה
 הגשה הָכְרְּבַה יַמָל םיִתמָחַה ןיִּב םיֵשע הָוְקמּויי :הָמוחַה

 :םָתיִאְר אל קולר הָרצִיְו ָהיֵׁשע-לֶא םּתְמּבַה אלו
 אּוָהַה םּוַּּב תֹואָבְצ הֶזהְי .ינדַא ארק

 :קָׂש רָנֲחַלְו הָחְרְקְלּו דּֿפְסִמְלּו יִכְבִל
 ןאצ טַתְשְו רֶקְּביגְרה .הָחְמְַׂו ןוָשָשי הָּגהְוי

 :תּוָמָג רַחָמ יכ ותַשְו לֹוכֲא ןֵי תוָתְשְו רָשְּב לא
 ןּותְמְתדע םֶכָל הזה ןועָה רפָכְסִא תֹוָאָבְצ הוה נא הָלְגנְויי

 פ  :יתֹואָבְצ הָוהְי ינדַא רָמָא"
 תואָבְצ הָוהְי יינדַא רַמָא הָּכי5

 :תִיְּבַה-לַע רֶׁשֲא יאַנְבְׁש-לע הָּזַה ןבּפַה- לא אבל

 רָב הָפ ָךל תָבצְחִיכ הפ ל מו הפ למי
 :ול ןּבְשִמ עלְפב יקקְח ורָבִק םֹורָמ יִבְצְח

 :הָמע ךֶמְעְו ירָבַג הָלַטלַש ְלֶטְלטְמ הֶוהְי הָגַהז
 םִיָדו תֶבְחְר ץֶרָאלָא רויכ הָפנֶצ ךָפְנְצִי ףונָצי*

 :ךינדא תיּב ןולק ּךֶדובְּכ תֹובְּכְרמ הָמָשְו תּומָת הָמַׁש
 :ךִסרַהְי ךדמעממּו ְּךבַצַמִמ ףיּתפדהויפ
 ll יקל יּדְבעְל יִתאָרְקְו אּוֲהַה םוֶיּב הָיָה“

  :הָדוהְ תילו םֶלָשּור בשל באל הָיָה
 רגס ןיָאְו הַתַפּו ומכְש-לע דָוְּדתיִּב חָּתְּפַמ יּתְתְְוי<

 ןמַאַג םִֹקָמְּב דָתָי ויִתָעְקְתּוב :חָתֹ ןיִאְו רַגְסְו
 ויָלֲע ּולָתְו+ :ויָבָא תיֵבְל דוָבְכ אֵּפַכְל הָיָהְו
 ןמָּקַה יֵלְּכ לכ תועיִפְצַהְו םיִאָצֲאַעַה ויֿבֲאזתִיַּב | דובב
 :םיִלָָנַה לכל דעְו תֹונָנאָה לכס

 יי

 רַב הוה יִּ תק רֶׁשֲא 'א אשפה .תרכנְו .תלפת ה

rr <6%8( || 14  >6°(x) || 15 ° >2MSS 68 || ל 68 Somnas ט Sobnas; 1 

 ׁש-לָא | 16b ? trsp ante 168 | 17 ** ] 'ָּגַה לֵטְלַט et (inf) פק * ad הוהי ||

 זף 89 'ָהֶא.



 578 היעשי 22,7—21,10

 לֶבְּב הָלֶפָג הָלְפָג רֶמאיַו ןעיו
 :ץרָאָל רֵּבַש ָהיַהלַא ןליִסְּפ"לָכְ

 יִנרָּנְִבּו יִתָשְדָמי
 תֹוָאָבְצ הָנהְי תֶאְמ יִּתְעַמְׁש רֶׁשֲא
 פ  םֶכָל יִּתְְּגַה לֶאָרְׂשִי יהלֶא

 ריִעָשָמ אָרְק ללֶא הָמּוד אָשַמי
 :לילמ-המ רָמש הָליַלמ-המ רָמש

 הָלְיְליסִנְו רֶקְב אָתֶא רמש רֶמָאי
 פ | ּיָתֶא ּובָׁש ּויָעּב ןועבַּתָא

 :םיִנְדְּד תֹוֲחְרָא :ּוניִלָּת 'ברָעּב רעיַּכ יבָרְעַּב אָשַמי
 םִיָמ ּויֲתַה אָמָצ תאְרְקליי

 :דדנ ומ ֹומְחַלְּב אָמיַּת ץֶרֶא יבש
 הָשּושְנ בְֶרָחְוְיְנְּפִמ ּודָדְנ תֹוָבָרֲח ינְּפַמריִכיפ

 ס :הָמָחָלִמ דָבכ יִנָּפִמּו הָכּורְד תָשְק יֵנְפִמּו
 דיִבְּכלָּכ הָלָכְו ריִכָש ָנָׁשִּכ הָנָׁש דֹועְּב יֵלֲא ינֹדֲא רֶמָא הָכְיִּכ
 "והלא הָוהְי כ וטעְמְו רַדק"יִגְב ירו תָׁשֲקירַּפְסִמ רָאְשּוי :רָדק
 ןח אג אָשַמִי לל פ ורב לֶאָרְשִ

 :תֹוננל ךֵלְּכ תיִלָעדיִכ אּופָא ךלקהמ
 הָויִלֲע הָיְרְק הּיַמֹוְה ריע .האלְמו תֹואְׁשת*

 :הָמָחְלְמ יִתִמ אלו בֶרָמיִלְלַ אל ךיללח
 רפא תֶשְקמ דַחָי* ּודָדְנ וי גיִצְקלָּ

 :ּחָרְּב קּוָחְרִמ וָדְחִ ּורְסֶא "ייאְצַמְנלְּ
 יִכָּבַּב רֶרָמַא יִנָמ ועש יִּתְרַמֲא ןֶּבילַע+

 :ימע-תּב דש-לע ינֲחנל יָת
 תֹואָבְצ הָוהְי ינדאל הָכּובְמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םזי יִכ5

 :רֶהָהלֶא ַעּושְו רֶק רֶקְרְקְמ ןח ינְּ
 םיִשרּ םֶדֶא בָכְרּב הָּפְׁשַא אָשְנ ליער

 ךיִקְמַעְדרַחְבִמ יקְיַוז :ןֵגָמ הָרַע ריקו
 :הָרְעָשַה ּותָש תש םיִׁשָרְּפַהְו בֶכָר ּואְלְמ

rr 6 .ד ‘looupaiag | 13 == >6 | ל Vrs בֶרָעָב 1 a1 | 14 1 6 vss ומדק | 

Cp 22, 3 ** prps (6 crAnpc (תשק np ,םיִזחא; 1 6 ּורָס קז ורסאי = 
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 ּךְלֶה רֶׁשֲאּכ הוהָירְמאַופ  פ  :ףַחָיְו םֹוָרָע ךְלָה ןַּכ שעיו

 -לעֶו םִיָרצמ-לע תפומו תו םיִנָש שלש ףהיְ םָרָע והעיר
 םיִרָעְנ שּוָכ תָלָנ"תֶאְו םִיָֹצִמ יִבְׁש-תֶא רּושאִדְלַמ הני ןְּב* וש
 ׁשּוּכַמ ּושְבְו וָתַחְו :יםיָרְצִמ תורע" תש ייפּושחו ףָחְיְו םֹוָרָע םיִנקזּ
 יאּוהַה םויַּבי הֶּנַה יִאָה בשי רַמָאְו םָּתְרַאְפַּת םִיָרְצַמְוִמּו םֶטְּבַמ
 רּושא ְּךֶלָמ יֵנְּפִמ לֵצָּנַהְל הָרְועְל םָׁש ּונָסָג רֶׁשֲא ּונטְּבִמ הָבְדהַּגַה
 םי"רַּבְדִמ אָשַמי 1 פ | ּּונָחְנַא טְלְּמַנ ְךיִאו

 ףּולחל בָנָּגַּב תוָפּוסְּ
 :הָאָרֹוג ץֶרָאמ | אב רָּבְדמִמ
 יִלְדּנִה הָשֶק תִּזָח*

 . רדושודדושהְ ּדנוּבודגוּבַה

 ידָמ יָרּוצ לע יֵלֲע

 :ִתְבְשה ּהָחָחְנאָכ
 הָלָחְלַח יֵנְתָמ ּוֵאלְמ ןֶפְדלע

 הלוי יָריִצְּכ ינּוָֹחַא םיָריִצ
 :תואְרִמ יְִּלַהְבִנ עָׁשִמ יִתְיועְב
 יִנָתְתַעְּב תּוצְלַּפ יֵבְבָל הָעָתִי
 :הָדְרַחל ל םָׂש יִקְׁשַח ףַשנ תא

 הָתׁש לָכָא תיַָצַה הָפְצ ןלְׁשה רע
 ס  :ןגָמ ּוחָשְמ םיִרָשַה ּומּוק

 ינדא יל רַמָא הב יב6
 :דיִגְי הֶאְרִי רֶׁשֲא יהַפצִמַה דַמעַהי ךל

 םיִׁשרְפ דָמָצ :בֶכְר הָאְרו
 לָמָּג בָּכַר רומח בֶכָר
 :בָשְקְבב בשק ביִׁשְקַהְו

 יָנדַאהָּפְצַמִדלַע | הָיְרַא אָרְקיַו
 םַמֹוי דיִמָּת דַמֹע יֿכנָא
 :תֹוְליִלַה"לְּכ בַצִנ יָכֹנֲא יִּתְרַמְׁשִמ"לעֶו
 םיֶׁשָרְּפ דָמֶצ ׁשיִא בֶכָר אָב הָזיהַגַהְו

 lprb*4 יִפ-- || °° prb ada(nw <6( | 6 ** <6%%( | Cp 21, ז >1;6? םירבדמ |
 2 sic 4 (ה raph); 1 fit הָתָח- + יִת--? || 5 8 'מּו prps ;(@ sic etiam) ּוכָשְמ
 6 ** prps | (Ex 12,21) הָּפַצְִמ הָדֹמֵע; 1 4 || 8 1 5 הָאֹרָה; ג הָאְרֶא ע6| הֵאְר.
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 הָרֲעְבַנ הָצַע הֹעְרפ עי ימכח ןעצ יִרָש םיִלְָאְרַאי
 :םֶדְקיִכְלַמְְָּב יִנֲא םיִמָלַחְְְּב העְרפלֶא ָּרָמאִת ךיא

 ל אנ ּודיֵּנִיְו ְּךיַמְכֲח אוָפָא םִיַאיצ
 :םיָרְצִמ-לע תֹוֲאָבְצ הָוהְי ץעי-המ ּועָדְ
 ףנ יִרְ ואש ןעצ יִרָש ולאו

 :ָהיִמְבֶש ית םִיָרְצִמדתֶא "ּועְתַה
 םיִעְוע חּוָר ּהָּבְרְקְּב ְךמ הָוהְי+

 :ֹואיקְּב רוכש תִּתַהְּכ ּוהֵׂשעְמ"לֶכְּב םיִרָצְמִתֶא ֵעְתָהְו
 הָּפּכ בָנֶזְו שאְר הֵׂשֲעַי רשא | הָׂשֲעִמ םִיַרָצִמל הָיָהְידאלוי5

 :ןוִמְגַא]
 דדי תפּונְּת יִנָּפִמ דַחְפּוו דֶרֶחְו םיִשָנַּכ םִיָרְצִמ הָיְהִי אּוהַה יב
 םִיְֹצִמְל הָדּוהְי תַמְדַא הָתְיָהול :וילֲע ףינמ אּוה"רָשַא תֹואָבְצ הָוהְי

 תֹאָבְצ הָיהְי תצע יִנּפמ דָחְפִי ולֲא ּהָחא רכזי רֶׁשֲא לכ אָנְְל
 ץֶרֲאּב םיִרָע ׁשֵמָח ֹויָהְי אּוהַה םיּב5ַּ ס :ויָלָע ץעוי אּוָהירֶשא
 סְרֶהַה ריע תֹואָבצ הֹוהיל תועְּבָשְנְו ןעַנּכ תפְׂש תורָּבִדַמ םִיֹרצִמ
 ץֶרָא ְּךֹותְּב הוהיל ַתַבְוִמ הָיְהְי אּוּהַה םִיַּבפ ס :תָחֶאְל רַמָאִ
 תֹואָבְצ הָנהיל רעל תֹוָאְל הָיָהְוי :הוהיל לבג הָבַצמּו םִיָרְצִמ

 עישומ םֶהָל לש םיִָחְ יִנָּפִמ הָוהְיְלֶא ּוקַעְצְוִכ םָרְצִמ ץֶרֲאְב
 םַּב הָנהְידתֶא םיִרָצִמ ּועְדָיְו םִיַרְצִמָל הָוהְי עַדֹונְו*: :םֶליִצַהְו ברו
 הָוהְי ףְגְנְו>> :ּומלשו הוה רֶדְנורְדְנְו הָחְנַמּו חַבָז ּודְבַעְו אּוָהַה
 ס םֶאְפְרּו םֶהָל רַּתְעָנְו הוהְי-דִע ובָׁשְ אופר ו ַנְנ םִיַרְצִמדתֶא
 םִיַרְצַמַּב רושאדאבו הְָרּושַא םִיְצִמַמ הָלְסִמ היָהֶּת אּוהַה 3
 הָיהְי אּוהַה םיַּב+צ ס :רּוׁשאדתֶא םִיַרְצִמ ּוָדְבֲעְו רּושאָּב םִָרְצַמּ
 רשאי :ץֶרֶאָה בֶרְקְּב הָבְרְּב רּוָשַאְלּו .םִיָרְצִמְל הישיש לָאְרְשי
 רּושא יִדָי הָשַעַמּו םִיִרצִמ יִמַע ךּורְּב רמאל תֹואָבְצ הָוהְי .וָכְרּב

 פ = :לֶארשי יתְלחג
 רּושא ךֶלֶמ ןֹוגְרק ותא תָלׁשִּב הָדְִשַא ןְתְרַת אָּב תֹנׁשְּבי 0

 ךןֶב ויעש יִּב הָוהְי רד איִהַה תַעְּב* הָָכְליְו דְָֹׁשַאְּב םָחְי
 ףקגרלעמ ץלחת לעג ְיִנתִמ לעמ קשה ַתְחַתּפּו ךל רמאל ץּומָא

ca 151155 21 36 תנָּפ | 18 cהְו | ל ' pl MSS Vrsיז2 699 וערי | 13 *  
AO (cfs) 3 = 4 |סרַחַהא 6 קצה 6** 0060[ףגוסט] = דָסָח;  tA(ףגוסט)  
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  | Cp 20, 1 AO Zapayuv; 8בָרְו | 24 טפק ? כס הכרב | 25 6 ּהָכְרַּב sקזק 20

 לע(.  )partim etiam anteaָךיֶלְגַר  | 2 33MSS Q Vrsןוגרס
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 ץֶרָא יגְבְׂשְו לבת יִכָשְודלְּכי :וצְרא םיִרָהְג ֵּאְזְּבירַׁשֲא
 ס ּועֲמְׁשִּת רַפֹוש עֶקְתַכְו ּואְרִּת םיִרָה סנאׂשֶנְּב
 יָנֹוכְמְב הָטיְּבַאָו יהָמוָקְׁשֶא יֵלֵא הָוהְי רָמָא הכ יב

 :ריצק 'םֶתְּב לַמ בַעְּ רואדילע ז תצ םֶחְּכ
 הָצִנ הָיְהְי לָמג רֶסְבּו תַרְפםֶתָּכ ריִצְק י נפלו

 :זַתַה ריִסַה תֹוׁשיִמְנַה-תֶאְו תֹוַֹמְזמַּב םיִלזלּנַה תַרָכְו
 ץֶרֲאָה תַמָהְבְלְו םינָה טיעל וחי בז
 פ  ףְרֲחָּת וֵלָע ץֶרֲאָה תַמֵהְּב"לְכְו טועה ריִלע ץק

 אָרּונ םעַמּו טְרֹומּ ךׁשִמְמ יםע תֹואָבַצ הוהיל ישבו איִהַה תַעָבל

 "לֶא וצְרַא םיִרָהְנ ּוְָזִּב רֶׁשֲא הָסּובְמּו 'וָקהוקויַג הָאְלַהְו אּוָהְִמ
 פ | ןויִצְרַה תֹואָבְצ הָוהְייםש םוקִמ

 םִיָרְצִמ אָשַמי 9
 םִיַרְצִמ אָבּו לק בעדלע בָכר הוהְי הָּגַה

 :וָבְרקְּב סמו םִיָרָצִמ בֶבְלּו ויָנְפִמ םִירָצִמ ייִלָא ּועְנְו
 ויָחֲאְּב שיא ּוָמֲחְלִנְו םִירצַמְּב םִירְצִמ יָּתְכַסְכַסֶ

 :הָכְלְמַמְּב הָכְלְמִמ ריִעָּב ריִע ּוהְעַרְּב שיִאְו
 עֶלבֲא ותְצְעו ֹוּבְרְקְּב םִירְצִמ"ַחּור הָקָבָנו

 :םיָנעְיה"לֶאְו תֹוָבאָה"לֶאְו םיִטֲאָה"לֶאְוםיִליִלֲאָה"לא ּׁשְרָדְ
 הָׁעְק םינדא דָיּב .םרָצְמתֶא "יִתְרּכַסְו

 :תֹוִאָבְצ הָוהְי דאָ םֶּאְנ םֶּבדלָשְמְי וע ּךְלַמּו

 לרוצמ יראו "וברחו לח .תוָהְנ ּויִנזָאָהְ
 רואי יִפ"לֲ :רואיזלע תוָרֲעיל :ּולמק ףּוסְו הָנָק
 :ּונְניִאְו ףַּדִנ שבי רואי עֶרְזִמ לכו
Sֿהָּכַח רוָאְיַב יכיִלְׁשַמ-ל ולב םיִנָיִּדַה ּונָאְו 

 ּוללמָא םוַמיינלע  תרְָכִמ ישר
 :'יָךוח םיִנְרָאְו 'תוקיִרָש םיִּתְשַּפ יִדְבְע ּוׁשָבּופ
 :שָפְניִמְנַא 'רָכָש יִשעלָּכ .םיִאָּכְדְמ *ָהיִתתָש ּנָהְוי

cfל *16 69 םעַמו ל  | Dixא הָטּוק-- | ל 122155 603  QMSS nyp—,4 *  
 . 2 | 6ק 19, 3 6 0 (הָכבָנו?) | 4 * 1 ₪ cf Ez) 30,12( יִּתְרַכְמְו |

 5 >6 | 6 *1 'זַהְו | * 1? 'ציִמ צפ 'צֶמ | ל 1 ואיל ׁשֵבֲעְו 61 קֶרָידלָּב רבע
cf 6 | 9 *1? (םיתשפ) תוקרש cf 39 || ל 1? ּורָוָח )6 B0000%( | זס * 1 ָהיֶתש 
cf 65** (pyatépevot) 649155 (Hiatbpevot avrd) 6 | "1? 63 רכש( רכש [Z000v]). 



 4 היעשי 18,2—17,2

 :דיִרֲחְמ ןיִאְו וִצְבָרְו הָנֵיְהְּת םיָרְרְעַל ירערע יִרָעְ תֹוָבזַע*
 םָרֲא ראשו שמד הָכְלְממּ םירפָאְמ רצְבַמ תבְשְנו

 סם | :תואָבְצ הָוהְי םָאְנ ּויָהְי לֲארְׂשוהונְּב דֹוָבְכַּכ
 :הזְרַי es ןמַׁשְמּו 2 דוב לי אּוהַה םוַּב הָיָה

 | אפ קמע םיִלָּבׁש טל היה
 תָיז ףָקנְּכ תללע וָּברראְשְנְו

 רימא ׁשאָרּב םיִרּגְרִג הָשלֶש םִיָנָׁש
 :לֵאָרְׂשִי יהְלֶא הָנהְיֶמְנ יָיִרָפ ָהיֶפָעְסִּב הָׁשִמֲח הָעְּבְרַא

 :הָניֶאְרּת לֵאָרְׂשִי שוָרְקלֶא ויִניִעְ והשע"לעו םֵדָאָה הָעָשְי אּוהַה וב

 וָי השעמ תִחְּבזמה"לָא הָעְׁשִ אל
 :םיִנָמַחָהְו םיִרְשאָהְו הָאְרִי אֵל ויָתעְּבְצִא ּוָשָע רֶׁשֲאו
 ּובְזַע רֶׁשֲא 'רימָאָהְו שְךחה תבוזעפ" *וזועמ יִרָע"וּויָהְי אּוהה םויִבפ
 :הָמְמַׁש הָתִיְהְו לֶאְרְשי יִנָּב יִנָּפִמ

 תְרָכְז אל ּועַמ רּוצְו שי י יִהְלֶא ָתַחַכָש יֵּכיס
 :ּונָעְרַזִּת רֶז תַרֹמְזּו םיִנָמַענ יִעְטִנ יעָטִּת ןכ-לע

 יִחיָנְפַה ךערז רֶקְבּו יִגשָנׂשְת ךעֶמַנ םיְִּבי
 ס | :שּוְנָא בֵאָכּו יהל םיְּ ריִצְק ידג

 :ןואשי ם םיִריִבַכ םִימ ואש יא יאש
 קֲחְרַּמִמ סנו ּוּב רעֶגְו ואש יב םימ ןואָשַּכ םיִמָאְלי

 :הָפּוס ינפל לגלנכּו חּווהינפַל *םיִרֶה ץֵמָּכ ףירו
 נניִא רֶקּב םֶרָמְּב הָהְלַב הָּגַהְו בֵרע תַעְליא

 - :וניזזבל לרוגו ףניטוש קלח 7 הז

 :שּוכ"יִרהְנל רבעמ רשא םיפנְכ לצְלע ץֶרֶא יקי 8
 םימ-ינּפדלע אָמנִיִלְכְבּו םיִריִצ םִיַב חלשה
 טרומּו ְּךׁשִמְמ לוג-לֶא  םילק םיִכֲאְלַמ כָל
 הָסּובְמּו וק"וק יֹוִג הָאָלָהְו אּוָהְְִמ אָרֹונ םעדלָא

 21 cf) 6 66 ד. (aidva דעהידע ָהיְרִע | 5 1 רצק | 6 1 'פה יִפְעְסִב | 9 == 6
)6v ס6קדv אaזéAtrov oi Auop-תובוזע ךירע | *ל 16 6 ירמָאָחְו יִּוַחַה תב--  

 paior kai oi 5600 [Ty 'א >6]) | ro (9)6 םיִנָמָאָב (אל) | זז *1 דָנ | 1? הָלֲחַמְ
20MSS Vrsםירמ | 4 ® ) dl mtr cs (°° >8MSS 3) | > 6 Aucdovruv13 ל  

 'אְו | ? nonn MSS ּונָס-- et 31— )1 'זזב [ל dittogr) || Cp 18, 2 K וקוק.



16,4—17,1 JESAIA 573 

 בָאֹומ יֵתָרנ ּךְב ורוני
 דָדוש יִנָּפִמ ֹומָל רֶתְמדיוה
 פ | :ץֶרֶאָהְְִמ יסמר ומת "דש הל 'ץמה ספא
 ידְוָּד לָהֲאְּבִי תַמָאְּב וילע בָשָיְו אָסָּכ דָסֶתַּב ןכּוהו

 :קרָצ רֶהמּו ּפְשַמ ׁשֶרְֹו טפש
 דֶאָמ אג בָאומדןואְנ ּונָעְמָש

 :ויָרַּב ןכיאל ֹותָרְבֲעְ ונֹואְגּו ֹוָתָוֲא

 ללי הָלּב בָאומל בָאומ ללי ל
 :םיִאָכְנ"ְרא ִֶּהֶּת תֶׂשֵרֲחריְק "ישיִשַאל
 הָּמְבְש ןַפְג לָמִא ןובָשָח תומר יִכ
 היורש ּומְלָה םיוג לעב
 רָּבְדִמ ּועָּמ ּועְנָנ רזעו-דע

 :םִי ּורְבַע ּושְטַנ היִתֹחָלְׁש
 הָמְבׂש ןָפַּג רֵנְעַי יֵבְבַּב הָּבְבָא ןפ"לעפ

 הָלֲעלֲוןובְׁשִח .יתְעמִּד גרא
 :לָפָב דֵדיַה ךֵריִָקילעֶו ךציק"לע יִּ

 לָמְרַּכַהִמ ליִנָנ הָחְמַש ףסָאְְויי
 עָעְְי *אָל .ןָגְריְאְל םיִמְרְכבּ
 יבשה דְביַה דה ריאל יקי ןַיײ

 שיח ריק ברק
 הָמָּבַה-לַע | בָאּומ יהָאָלְניְכי הָאְרִניִכ הָיְָוי
 ס  לָכּוי אָלְו ללּפְתַהְל ושְדקַמ"לֶא אָבּו

 הָוהְי רֶּבַּר הֶּתַעְנ+ זאט בָאֹומ"לָא הָוהְי רָבַּד רֶׁשֲא רֶבָּדַה הָזי
 ןיִמָהָה לֶבְּב בָאֹומ דֹובְּכ הָלְקַנְו ריִכָש יִנָשּכ םיִנָש ׁשֵלְׁשְּב רמאל
 פ | :ריָגכ אול רַעְזִמ טעֶמ רָאׁשּו בָרָה
 קֶׂשָמַּד אָׂשַמי 17

 :הֶלְּפַמ יִעָמ הָתְיָהְו ריֵעַמ רָסּומ קָׂשַהַד הֵּנַה
 4 *1 6 696 באומ יַחְּדְנ ( = םיִחְִּנ | ל ? מפ דע | <1ץמח | 7?

sic1 יִשְנַא  ft add (m cs) || 7 3 6] 15,2° || * Jerדרש | < 1 םיִסַמר | 5 =  

ca 60M Edd Vrs1 ּונָה צו ּונֲהָי | 9 1 ְךיוַרַא || זס = > | etiam E(6);1 
 אלו || * 6+ 61 || <1 6 6 תָּבַשָה | ד? תַשְרַח 647 (2MSSׁשְדָח < 6) || 12 יי?

frt sic Lיעל 2; 2;  (זסpריֵעְל ) 6 Cp 17, 1 >6 (dittogr?);ראשו |  dl | 14 1 ft 



 572 . היעשי 13

 יִכָבְל תֹוִמְּבַה ןָביִדְו תִיְּבַה הָלָעיי
 יליִלָָי בָאֹומ | אָבְדיִמ לַעְו ֹובָנלַע
 :"הָעּורְג ןקו"לָּ הָּתְרָק יןישאר"לֶבְּב
 יִהיֵתֹונַנ לע קש ּירְנֲח ויָתֹצוחְּב

 :יִכָּבַּב דרי ליל הֶלְּ יָתיִתְבְתרְבּ
 םלוק עַמְׁשנ ץַהי-רֲע הָלָעלֶאְו ןוּבשֶח קעז

 :ּוֶל הָעְרְג ושְפַנ עירי ֿבָאומ יצלח בלע
 יהִיָשְלֶש תנע רעצ-דע 'ָהָחיִרְּב קַעְזִי באומל *בל5

 ּוּבדהֶלַעַי יִכָבְּב תיִחּולַה הָלעֶמויִּכ
 :ףרעעי רָבׁש-תקעז םונרֹח רד יִּב

 ּויָהְי תּוָמָשְמ םיִרְמִנ ימי
 הָיָה אל קֶרָי אָשֶר הָלָּב ריִצָח שבי

 םֶתְּדְְפּו הֶׂשע הָרְתְי מלל
 :םּואָשְי םִיִבְרעֶה לַחנ לע
 בָאֹומ לּובנ-תֶא הָקָעְוַה הָפיִקְהיִכ

 :הָתְְלְי םיִלא רָאָבּו ּהָתָלְלִי םִיַלְגָא-רַע

 םֶּואלָמ "ומיד יִ יִכ
 תֹופָֹונ ומזל תיִשָאדיִּ
 י"הַמָדַא תיִרֲאׁשלְו להירא בָאומ תַטיִלָּפל
 קֶרֲאלׁשּומ רכיײיוחלְׁשז 16

 :ןויצדתב רַה"לֶא .הָרָבְדִמ עלפמ
 חָלְׁשְמ ןמ. דָדֹונ-ףֹועְכ הָיָהְו

 :ןְגְָל תֹרְּבִעַמ .בָאומ תֹונְּב הָנינְהִּת
 הָליֵלְפ 'וָשָע הָּצֲע יואיִבָה

 םיִרָהְצ ְּךוִתְּב ּךְלַצ לילכ יִתיֵׁש
 :יִלנתלַא דָדּונ םיִחְּדִנ יִרְּתַס

cf Jer 48,37 |2 **1 ןביד תַב הָתְלֲע (86 ןביד) | 1? לולו || < 53155 שאר,  
cf Jer 8דָפְסַמ,  ?) exc ft vb4 8, 1155 6 העודג(6 'ג ער || 3 +1 ויָת--;  

 6+ א6ח16006) || ל 1 ויָת-- || cf 2° | 4 8 יצְַח | = 8 ובל || * 1 החיִרַּב |
)E+2/2( |48,34 | 41 ורערעַי || 8 8 םילא 'בו, 1? םילאראבו  fet add, cf Jer65  

Cp 16, 1° Eddהָמְדַא; 1 םדָא? |  = Apna || 6 Abaueןוביד(ע) | * 6  g° alloc 
 וחלש; 1 ּוחְלַשְו (65 חלַשָא) | = 6 ₪6 60014 6ח\ דש זע = ץֶרָאְל שָמְרּכ
 קזקפ ץֶרֶא יִבאְלַמ vel 1 ? 'א מ רָּכשֶא (8 רב קצס רכ; ? = ֶַּב) | vפ 2 ? פק

(K wy).יִשָע  mlt MSS Q Vrsיִאיִבָה | ל 1 6  ante 1 | 3 51 6 111155 Q Vrs 



14,19—15,1 JESAIA 571 

 בָעְתַנ 'רָצְנְּכ יִּדְרְבִּקִמ ָּתְכַלָשֶה הָּתַאְויפ
 :סבּומ רֶגָפְּ רֹוב"ונְבַאלָא ידו בֶרָח ינעטִמ םיִגְרַה שבל
 יהְרּובְקַּב םֶּתַא דחַתדאלפ

 תָנָרָה מע תחש ָךְצְראיִּכ
 :"םיִעְרְמ עַרֶז םֶלועָל אָרְקְידאְל

 יםָתֹובֲא ןְנעְּב חָּבְטַמ ויִנבְל ּוניִכָהי
 :'םיִרָע לֵבת-וִנפ ּואְלְמּו ץֶרָא ׁשְרְו ומלי-לּב

 ןינו ראשו םש לבבל יִּתַרְכָהְו תֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְנ םֶהיֵלֲע יִּתְמַקְו=*
 יִהיִתאַטאַמְו םִיָמיַמְנַאְו דפק שרומל היִּתְמׂש :הָוהְידםִאְנ ָכָנְו
 ס :תֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְנ רַמְׁשַה יאַטאַטמְּב

 רָמאָל תוִאָבְצ הוהְי עּבְׁשִנ 24
 :םּוקָת איֵה יִּתְצַעַי רֶׁשֲאכְו הָתָיָה ןֵּכ יִתיַמְּד רֶׁשֲאַּכ אלמא

 ּונָסּובֲא יִרָהְלעְו יִצְראְּב רושא רַבְׁשְלי
 :םָיגַההלָּכ) רוסי ומְכָש לעֶמ ולָבְסְ ולָע םֶהיֵלֲעֵמ רסו
 -לע הָיּוטְּנַה דיה תאָוְו ץֶרָאָה- לָּכְלַע הָצְעִיַה הָצַעֶה תאו

 ס :הָנְבישי ימּו היּוטְנַה ֵָיְו רפי יִמּו ץֶעָי תואָבִצ הָוהְיריכז
 :הֶזה אָשִמַה הָיָה זָחֶא מַה תֹוִמ"תַנְׁשּב 5

 ּךָּכמ טָבָש רְֵּׁשִ יִּכ ל תׁשלְפ יֵחְמְׂשִת-לַאפ
 :ףפֹועְמ ףרש וירו עֶפצ אָצִי שָחְנ שֶרָשָמִ

 צברי הבל םיִניְבאְו םיד ירֹוְּב עְרְוי
 :'גרהי ךתירָאָשּו יּדׁשְרש בֶעָרב יֵּתַמַהְו

 ּךְלִּב תָׁשָכְּפ גומְנ ריעיקעז רעש יִלֵלַהי
 :יָרְעומְּב דוב ןיִאְו אב ןָשֶע ןּופָצִמ יֵּ

 ייונ"יִכֲאָלַמ יהָנעיההמּו*
 ס  יִמַע נע יִּסֲחָי הָבּו ןויצ רַּסִי הָוהְי יב

 הָמְדִנ בָאומ רע דַרָׁש ילולב יפ בָאומ אָשְמ 5
 :הָמְדג בָאומדריק הש לֵלְּב יּכ

  cf 56 || °° trsp in initםיִרָהְב (קזס םיִנּורַהַב?); 1 48 | * קrק לַפנְּכ 6 * 19

vs 20 | % סז לע 0 [ef Hi 38,6] (?יגְַא-לע | 20 frt gloss | ל 6 עַרַמ | 21 * 4 

 incip cp 15 | 30 *1 ? יִרָכְּב a1) יֵרָרֲהַב) | * 66 ךער] (6 גמזeג תיִמָה) | < ל ָהָא|
Pl? Dia, vel? exc(ימע?) |  (sed cf Ez 21,21( || 32 57 exc vbויָדּומעְב  prpsבז  

vb (Dnw7?) | Cp r5,1°1? 6 6580 73 (sed cf 21,11( || ל Var® .זרע 
37* 



 570 היעשי 18—14,3

 היָהְוו כ :םֵהיֵׂשְנְנְּב יָדָרְו םָהיִבְשְל םיִבש ּויָהְו תֹוֲחָפְׁשִלְו םיִדְבַעַל
 ."דּבַע רֶׁשֲא השקה הָרֹבעֶה"ַמּו ּףזְגְרמו ךְּבְצָעִמ = לק הָוהְי ַחיִנָה םויּב
 ּתְרַמָּפְו לָבָּב ּךְלְמְ"לַע הזה לָשֶמַה ַתאָשְְו+ ב

 :הבהדמ הָתְבָש שגנ תַבָׁש ְּיִא
 :םיִלָשִמ טָבש םיִעָשְר הממ הָוהְי רבְש5
 הָרָס יִתְּב תָּכַמ הָרְבָעְּב םיִמע המ

 דש לב "מ .םווט אב הדר
 :הָגְר ּוחְצַפ ץֶרָאָה"לְּכ הָטְקֶש הָחְנז
 ןיגְּבְל יזרא ל יָחָמׂש םיִשורּב"םנ

 :ּונילֲע תֶרּכַה הָלֲע-אל תְבַּכָש וָאמ
 ְךאוּב תאַרְקל הל הָוָנָר תַחָּתִמ לאש

 ץֶרָא ידּופַעְלְּכ .םיִאְפְר ָהְל ררוע
 :םיוג יֵכָלַמ לכ םֶּתואְסַּכִמ םיִקַה

 לא ּורְמאְְו .ונעי םָלכס
 תְלְׁשְמִנ וניִלַא .ּונומְכ ָתילֲח הָּתַא-ם

 יִלְבְנ תָיְמָה ְּךֵֹואָג לָאְׁש דרוהיי
 :הַעַלּוּת ְּךיַפכְמּו הָמַר עצי יֶתְחַּת

 רַחְׁשְוּב ליה םִיַמְּׁשִמ תל ךיִאו

 :םווג"ילע שלוח ץֶרָאְל תג
 הָלָעֶא םיִמָשַה ףֶבָבְב ְּתְרמֶמ הָתִאְוי

 יִאְסַּכ םיָרָא לֵאיַבְכּוְכְל לעַמִמ
 :ןוּפָצ יִתְּכְָיְּב דַעומדרַהְּב בֵׁשֲאְו
 :ןויִלָעְל הַמַּרֲא בע יִתַמּבְלַע הלעָאיי
 :רֹוביִתְּכְרילָא דבּות לוָאׁש- לֶא ּךָא 5

 ונָנּוּבְת ךילא וחי דלא ףיִאריֿפ

 רה וירו מכ לבת םָשי
 םִיֹוג יִכְלַמילָּכ5ּ :הָתְיּב 'יחַתַפ-אל ויָריִסַאי
 :ותיִבְּב שיִא דֹובָכְב ּובְכָש םלּ

prpsףשח | 9  Rt6( ןיו  (cf14, 416 9(68) הָבַהְרִמ |68 תּבִרמ  Cp 
 םיקָה (int( || צד 663155 ל ְךַסַכִמ | 12 51 6 69 (600060%, (Lucifer ללה גו לֶליַה|
 b 18 לָּכ cf( 6); 41 תויונ-לע| 14 Vג:יִתֹומָּב | 15 8 דָר--| :7 *!? ָהיֶרעו| ו

v 18.םיוג  al (minus recte) trsp + adאָלָּכַה תיִב .. 'ִסָאל : iתַּתפ | 17/18 ==  
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 ףא ןֹוָרֲחו הָרְבְעְו יִרָנְכַא אָּב הָוהְיְדּוְי הָּנַהפ
 :הָּנמַמ דיִמָשַי ָהיֶאָטַחְו המשל | ץֶראַה םיִׂשָל
 םֶרֹוא ולָהָי אל יםָהיִליִסְכּ ְיַמְׁשַה יָבְכּוכ-יָּכ 0

 :וֹוא היגייאְל תָריְו ּותאִּב שמשה שח
 םנֹוע םיִעָשְרְדלַעְו הָעָר לֵבּת"לֲע יּתְדַקּויי

 :ליִּפָשַא םיִציִרֲע תואְגְו םידז ןואָנ יִּתְַּׁשִהְו
 :ריפוא םֶתְּכִמ םֶדֶאְו זָּפַמ ׁשֹונֲא ריקואי>

 ּהָמוקמִמ ץֶרֶאָה שעְרְתְו זיִנְרַא םִיָמָׁש ןּרלעונ

 :ופַא ןוָרֲח םֹוָיְּו תֹואָבְצ הָוהְי תַרָבעְּב
 ץֶּבִקִמ ןיִאְו ןאָצְכּו חֶּדמ יֵבָצִּכ הָיָהְויי

 :ּוסּונִי ֹוצְרַאלָא ׁשיִאְו ּונָתַו ֹומֲעלֲא שיֶא
 בָרָחְּב לוי הֵּפְסַּנַה"לָכְו ירָקָּרו אָצֲמְנַה"לָּכיפ
 :הְנְלגְׁשִּת םָהיִשְנּו םַהיִּתַּב וסשי םהיניעל ּושְּטְרַי םֶהיִלְלְעְוי

 יִדְמתֶא ם םָהיֵלֲ ריִעַמ יָנְנָה 7

 ּוְביצְפחַי ל בזו ּובשָחִי אל סָכירׁש
 יהָנְׁשַמַרִּת םיָרָעְנ תֹוֲתָׁשְקּוי*

 :םָניִע סּוִחְתאָל םיִנְּבילע ּומֲחַרְי אָל ןֶטָביירְפּו

 םיִּדְשַּכ ןואְג תָרָאְפִּת /תּוכְלְממ יֵבָצ לֶבְב הָתִיָהְוי
 :הָרֹמֲע"תֶאְו םֶלְסתֶא םיִהְלֶא תֶכַפהַמְּ
 רוָדְו רודירע ןָּבְשִת אָלְו חַָנָל בתא
 :םֶש ּוצְּבְרַידאְל םיִעֹרְו יִּבְרַע םַׁש לֶהְידאָלְו

 םיִחא םֶהיִּתָב ָּפְלְמּו םיִיצ םָשּוצְבְרויי
 :םֶעִּודְקַרְי םיִריִעָשּו הָנַעְי תֹונְּב םָׁש ּונְכָשְ

 גְָע יֵלְכיֵהְּב םיִּגַתְו 'ויִתונְמְלְִּב םיִָא יהָנָעְוי
 :ּוכשִמְו אָל ָהיַמְנְו ּהָּתַע אֹובָל בֹחָקְו
 -לע םֶחיִּנַהְו לֵאָרְׂשִיְּב דוע רַחְבּו בקעיזתַא הָוהְי םַתַרי יִּכי 4

 םיִמע םוָחְקלּו :בקעֶי תיּבילע ּוחָּפְסְנְו םָהילע 5 ְגַה הָנלְנְו םֶתְמְדַא
 הוהְי תַמְדַא לַע לֶאְרְשְי תב םִלֲחנְתַהְו םָמֹוקְמד לא םּוִאיִבָהְו
 9 aldl Dl, sed cf13 | זס * וכ frtgl | * 6 kai 6 ‘Rp(E)iwv | זז prps הֶתֲעֵר
 cf( םֶנוע | 13 6 זְגְרִי | 15 פק הט6 ברחב (ת 6) || 16 9 הֶָנְבַבָשִּת | 18 *= 6:

c 16MSS51,20--23 || ל 1  cf Jerקצק הָנָשֶטְרִּת תורָעְ ןצְפני םיִרֲעְנ"לָּכדתָאְו,  

 9 לעו (et trsp frt '\A -לעו ante "וגו יִרֵתּו | 22 * 1 + ּונֲעְו; 6 ? ּונָכַשְו (8 הוס

 (incip cp 14 [per mendum typogr?] || ל 1 ָהיִת= (םזס רַאב).
Biblia. 37 
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 םִיַעְּב רֵהְּנַה"לע ָרָי ףיִנַהְו םִיַרְצִמ-םִי ןֹוׁשְל תֶא הוהְי יםיִרֲחֲהְויפ
 יוחור] :םיִלְעְַּב ךיִרְדהְו םיִלָחְנ הָעְבָשל ' ּוהָּכָהְו

 רּושאמ רֵאָׁשִי רֶׁשֲא ומע ראְׁשְל הָלְסמ הָתְיָהְריֿ

 :םיָרְצִמ ץֵרָאמ ותלע ב לַאָרְשִל הָתְיה רשאכ
 אּוהַה םִיַּב ּתְרַמָאְוי 2

 :יִנְמְחְִתְו ָךפִא בָשָי יִּבתָפַנֲא יִכ .הוהְו דוא
 דָחְפֶא אָלְו חָמְבָא יִתְעּושְי לֶא הגה
 :הָעּוׁשיִל יִליִהְיַו |הוהְי "ה "תֶרָמזְו יעדי
 :הָעּושיה יָנְועַמִמ ןושְשַּב םִיַמיסָּתְבַאְׁשּו
 ֹומְׁשב ּואְרְק הָוהיִל ודוה אוהה םויּב םָּתְרמַאוצ

 :ֹוָמְׁש בָּגָשַנ יִּכ ּוריִכְזַה ויָתליִלע םימעב ּועיִדוה
 :ץֶרֶאָהְד לָכּב תאז תַעְדיִמ הֶׂשְע תּואְנ יִּכ הָוהְי רמז
 פ | :לֶאְרָשי שוק ףֶּבְרְקְּב לני ןויצ תָבָשוי ירו ולה

 :ץומָאְְּב ּוהָיְעָשְו הֶזֶח רָשַא לֵבְּב אשמי 3
 םֶהָל לוק ומיה סָגּואָש הָפָשַנְ-רַה לע*

 :םיִביְִג יִחְתַּפ ּואֵבְָו די ּופיִנָה
 יֵׁשְדְקִמַל יֵתיִנְצ יִנֲאצ

 :יִתוֲאּג יִזיֵלֲע יֵּפַאָל לרובנ יִתאָרק םּג
 בָרְיַע תּוָמָּד םיִרָהְּב ןוָמָה לוק
 םיִפְסָאָנ םיוג תוָכַלמִ ןואָש לוק
 :הָמָחַלַמ אָבְצ דקפְמ תֹואָבְצ הָזהְי

 םִיַמְׁשַה הצקִמ קָחְרְמ ץֶרֶאַמ םיִאָּב
 :ץֶרָאַהדלִּ לָּבַחְל ֹומְעַז ילכו הוהְי
 :אֹובְי יְֵּׁשִמ דֵׁשְּכ הֹוהְי םוָי בֹוְרָק יִּ לילה

 הָניִפְרִּת םיִדְידּכ ןכילעז
 וּולָהְבְב5ְ* :סָּמַי ׁשֹונֲא בֶבָללכְ
 ןוליִחְי הָדְלויּכ ןּוזַחאו םיִלָבֲחְו םיִריִצ
 :ֶהיִָּפ םיָבָהָל נפ ּוהָמְתְי והֶעְרְלֶא ׁשיִא

 15 3 65(6) ;épnuwcar 1 בי-- | °° add? 634 fit 'ר D3 | Cp 12, 1 1'תו
(cf Ex 15,2) || * <69( ; frt dl 6 nonn MSS;יִת--  (et frt QW) || 2 *2MSS Vrs 

cf Vrs | 5 K ,תעדימ Q תעדומ || Cp 13, 3 trsp huc 'B7א et 1 ft ישדקמ | 
 . cf 6 || 8 deest vb ? cf Paseqתוכְלממ, 1 4
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 פ לופו רילאְּב ןּונְבְלַהְו זר רעיה יכְבְס ףקנו
 :הָרְפִי וישְרָשִמ רָצְנְו יִשִי עַזְגַמ רֶמֹה אָצְיְוי 1

 הָניִבּו הָמְכֲח ַחּוָר הָיהְי חּור ויל הָחנְו
 :הָוהְי תַאְריְו תַעַּד הּוָר הָרּובְנּו הָצֲע חּוַר

 הָוהְי תֶאְריְּב "ותיִרַהְוי
 :ַחיִכֹוי ויָנָזֶא עַמְׁשִמְל"אָלְו טֹוּפְׁשִי ֹויָניֵע האְרמְליאָלְו

 ץֶרָאיינעְל רוׁשיִמְּב תיכּוהָו  םילד קְְָּב טפו
 :עָׁשְר תיִמָי ּויֲתפְׂש ַחּורְבּו ויפ טֶבָשְּב 'ץֶרָאהָּכָהְו
 :ויִצָלַח רָֹזַא הָנּומֲאָהְו ויָנְתָמ רוֹזַא קֶדָצ הָיָהְו

 ץֵּבְרִי יֵדְּג-סִע רַמָנְו ׂשֶבָּכיסִע בָאְז רג

 :םָּב גַהֹנ ןטק רעֶנְו וָּדְחַי יאיִרְמּו ריִפְכּו גע

 ןידלי ּוצְּברִ וָדחִ הָניֵעֹרִת בדָו הָרְפּוז
 ןָתַּפ רָח-לֲע קֶגֹוי עשעשו* ןבָתלַכאְו רֶקְּכ הָיְראְו
 :הָדָה ָדָי לּומָג יִנועְּפִצ תֶרּואָמ לַעְו

 ישדק רָהדלָכְּב תיָחְׁשידאלְ ועֶרידאלפ
 ספ  :םיָּפַכְמ םיל םִיַמַּכ הָנהְידתֶא הָעַּד ץֶרָאָה הָאֹלַמִּכ

 םיִמע סגל מע רֶׁשֲא יִשָי שְרֶש אּוהַה םויַּב הָיָהְופ

 פ | ּודְבּכ ותָחְנִמ הָתְיֲהְו ּוׁשְרְְי םיוג ולא
 ודָי 'תיִנָשויָנדַא ףיסוי אּוהַה םִויַּבוהְיָהְווי

 םִיֹוְצַמִמּו רושאמ רַאָשְי רֶׁשֲא ֹוָמַע רֶאָשתֶא תֹונָקִל
 :םִיַה ייִאְמּו" תַּמֲחַמּו רַעְנְׁשִמּו םֶליִעַמּו שּוכַמּו סוָרְתּפַמּו

 לארׂשִ יִחְדְנ ףָסָאְו םיוגל סנ אָשְבְו
 :ץֶראָה תּופנּכ עֶּבְרַאמ ץֵּבַק הָדּוהְי תוָצְפְנּ
 ּותַרָּכִי הָדּוהְי יֵרְרֹצְו םִיַרפָא תֶאְנְק הרס

 :םְִָפא-תֶא רֶצְיאְל הָּהיְו היתהייתֶא אָנקו"אְל יָא
 םֶדָקייִגְּב"תֶא ְבָי וָרחַי המי םיִּתְשַלָּפ ףָתָכְב ּוָעְוּ

 :םָּתְעַמְׁשִמ ןומע יִנְבּו םניַחְָֹׁשִמ בָאומּו םודֶא

34 1 ft (PB?) םלרקב | Cp ,זז 1 Vrs ascendet (ND?) || 3 > 600 ןח סא 
 [ אל | 4 70: יננעל | ל 1 ₪ ץרע 0016 | b 44MSS 68056צ ('ךי וב ַחיִנַהְו

5 Vrs AQ? | 6 6% invers (et + Rooknencovrai) | 7 prps הֶניִעְרִתִת | 8 % 

20026 9 caverna 3 רוח (1? IIH cf Am 3,4; al תַרָעִמ ]?[( || 11 * mit MSS 

 הוהי | * 6 00 066; 1? תֶאָש | << >6*%) | 14 1 ףָתָכְב



  I10,17—33היעשי 566

 הָבָהְלָל ּוׁשֹודְקּו שאָל לֵאָרְשִירֹוא הָיָהְול
 :דָחֶא םיְּב וְריִמְשּו ֹוָתיִׁש הָלְכֲאְו העָבּו

 הָלכְי רָשְּבִדדִעְו ׁשֶפָגמ ּוקַמְרכְו ֹורְעַי דֹובכּוי*
 :סקנ סקְמַּכ הָיָה

 ס | םֶבְתּכְו רַעָגְו יָהָי רָּפְסִמ דרעי ץע רָאשּופ
 אּוהַה םֹויַּבו הָיָהְופ
 בקעיזתִיַּב תטיִלְפּו לֵאָרְׂשִי רָאָש דוע ףיִסוידאְל

 :תָמָאְּב לֵאָרְׂשִ שוָדְק הָוהְי-לע ןעְׁשנְו ּוהָּבִמילע ןעְׁשִהל
 :רּוְבִּג לָאזלָא בעי רָאְׁש בּושְנ רֶאְשיי
 םִיַה לוִחְּכ לֵאָרְׂשִי ךמע הָיָהִיםֲא כ

 SE ףטוש ץּורָח "ויל וב בּושי ראש
 ס ץֶרָאָהילָּכ בָרָקְּב הָשע יתֹואָבְצ הוה ינדא .הָצְרַחְגְו הל יּב3

 רושאמ ןויצ תי מע אָרית-לֲא תובע הוי ינדא ראה ןכְל |
 רֶעְזִמ טַעְמ דועדיּכ5 :םָרְצִמ ףְרדּב יָלָעְאָשְו והטמּ הָָּכַי טְבָׁשַּב
 טוש תֹואָבְצ הָנהָי ויִלָע ררועו< :"םֶתיִלְבַּתְלַע יִּפאְו יםעז הֶלְבְו

 :םיָרְצִמ ְּךרְָּב ואָשְנּו םיַהלע ּוהָפַמּו בֶרוע רּוצְּב ןָיְדִמ תכִמְּ
 אּוהַה םִיַּבו הָיָהְו

 לָּבָחְו ףֶראָּוצ לעמ ּולעְו ףִּמְכְש לעמ ֹלָּבִס רוסי
 תֶיַעְלע אב :ןְמָׁשינְפִמ לע
 :יָּכ דיָקְפִי שָמְכִמְל ןֹורְנמְּב רֶבְט

 ול ןֹולמ עג | הֶרָּבִעַמ ּורָבָע
 :הָסָג לּואָש תַעְבְּג הָמְרַה הָדְרֲח

 הָשיַל יביִשקַה םיִלּגתּב ךֶוק יִלָהְציי
 הנמְדִמ הָדְדָניי :תֹוִתָנֲע הָיָנְע
 בֵנְּב םּויַה דוע3?  ּּוזיִעַה םיִבָּגַה יִבָשי
 ס םֶלָש ּוְי תַעְבִּ ןויצזתיִּב רֶה ּודָי ףפבי
 הָצְרעַמְּב הָראָּפ ףעֶסְמ תֹואָבצ הָוהְי ןּוהָאָה הגה

 :ּולְפְשְי םיִהְבְּגהְ םיִעְדְּג ּהָמוקַה יִמְרְו
2MSS 7p, 6MSS23 7* 24 >6%(%) || 25 = 1? יִמַעַז | <  || (hapaxleg)18 ?  

 םתילכת; קזק םתי לֵבַּת-לע | 26 >6% || 27 7* crrp; prps הָלֲע : :לָּדְחִ ףךאנצ

et hod Ramon [וe0זש9קוa]דדש ןפצַמ, 41 ןֹמְריַנְפִמ הלע : לָּבִחִי 'צ 6616  
ad orient a Bethel [Jdc 20,45. 2 כ || 28 8 ש-- | בס( 1 6 )60(3 Dy | 32 1 6 
Q Vrs תַּב | 33 ca 501155 .הָרּופ 

 דָמעל ב



10,4—16 JESAIA 565 

 :םָבְדֹובּכ ובעת הָנֶאְו הָרְזִעְל ּוסָנְּת ימדלע
 לָפִי םִנּורֲה תַחָתְו יריִסַא תַחֶּת עַרכ יִּתְלְּבי

 ס :הּיּוטְנ ודָי דֹועְו ופא בָשדאל תאזדלֶכְּב
 :יִמָעַז יםדָיָב אּוְהדיהַטַמּו יִּפַא טֶבש רּושַא יוה5
 ּנּוַצֲא יִתָרבֲע םע-לעו ונָמְלָשַא ג ףנח יוגב
 :תוצוח רַמֲחּכ סמרמ ומישלו זֿב זַבְלְו ללש ללשל

 בשחי ןֶב- :אל וָבְבְלּ הַּמֵדָי ןבחאל | אוהל

 רמי יִכ> = = :טֲעִמ אל םיוג תיִרְכַהְּ ובְְּב דיַמְׁשַהַל יב
 ונָלַּכ שיִמְּכְרַכְּכ אלהפ :םיִכָלִמ ּוְּחַי יִרָש אלה
 :ןורמש קְׂשַמְדְכ אלמא תַמֲח דָּפְראְכ אָלְ"ִא

 ליִלֲאָה תֶכְלְמַמְ יִדָי הָאְצְמ רֶׁשֲאַּכּפ
 :ןוְרְמשַמּו םֶלָשּוריִ "םהיִליִסַפּ
 ָהיֶליִלֲאָלְו ןֹורְמְׂשְל יִתיֵשְ רשאּ אלהי

 ס | ָהיִּבַצעַלְ םֶלָשּוריל הֵׂשֲעֲא ןּב
 דקְפֲא םֶלְשּוריִבּו ןַײצ רַהְּב והׂשֲעַמ"לכזתֶא יִנדַא עצבויּכ הָיָהְו
 רַמָא יִּכ :ויניֵע םּוְר "תַרָאַפַתלַעְ רּושא"ךְלמ בֶבָל 97ג-ירפ- לע

 יִתוְגְבַ יִּכ יִתָמְכָחְבּו יִתיׂשֲע יִדָי חָבְּב
 ףיתשוש 'םֶהיִתְדִיִתִעְַו םיִמע תֶלּובְּג ו יריִסֶפְו
 :םיִבְׁשֹוי "ריִּבאַּכ ידיִרֹואָו

 םיִמַעָה ליחל יִדָי ןקב אָצְמִּתַוי+
 יִּתְפְסֶא יִנֲא ץֶרַאָהילּב תֹובָזע םיִציִּב ףֹסאָכְו
 :ףצפצִמּו הַפ הצפו ףנּכ ךדֹנ הָיָה אָלְו

 ופיִנָמלַע רושמה לּגְתִידסִא וב בצחה לע ןֹורּנַה רָאְּפְתִיַהי
 ם :ץעדאל הָטַמ םיִרָהּכ יוימיִרמיתֶא ָבָש ףיִנְהְּ

 זר וינמְׁשמְּב תֹוָאבְצ הָוהְי ןּוָאָה חלשי ןכָלי<
 ׁשֲא דוקיִּכ דקי דק וָדבְּכ תַחַתְו

cf a4 5,25[10, 4 ** 1? . . כ יִּתְלְבָל; קזק ריסא תַח תֵעַרֹכ יִּתְלַּב | ל  Cp 
 5 7? ?gletl הטמו vel 16 ₪ pro 5b tantummodo ,(oMSS iB) אוה

(cf Am 6,2), ass KXullani || IO prpsםדיב | 60 ומושל | 9 6 >סגטצצמ  
cf 62; sed 1 prb 48 | r2 6 érdta; 12D) | 131 letהָלֵאָה (לֵאָה) תכָל- =  

 ואו cf4 | ל 0 'דו--, K 'די-- | = 6 SS יתיסוש | 5 א ריּבָאְּכ 0 ריִּבַּ
  [kai 06000 6616 KaTOIKOUMEVAC, cult 7 prpsםיִרְע | %?6(

 Plc | ( +- 1%; mit MSS Edd minus 16666 NNרַפַעַּב) | 15 5 56 8 6 [5ל

 . || 16 >3MSS 6זמ-- 0155



 564 היעשי 9-3

 הָקָרְצַבּו טפְׁשמּב ּהָדְעַסְלְו ּהָתא ןיִכָהָל

 פ = :תאָזיהֶשעְת תוְָָצ הָוהְי תֶאנק .םָלֹוע"דעו הָּתַעַמ
 :לֶאָרְׂשִיְּב לַפָנְו בֶקעיְּב יגדא חלש רב
 ןורמש בשויו םִיַרְפֲא ולָּכ םעֶה ועדי

 :רמאל בבל לבו הואַנְּבי

 :ףילחנ םיִזֲאו .ּועְַּג םיִמְקַׁש  הָנְבִנ תֶינְו ּולֲפְנ םיֶנבְל
 :ךֶסְכַסָי ויֵבְאדתֶאָו ריִלָע יִצְר יֵרָצתֶא | הָוהְי בגיוס
 הָּפ"לָבְּב לֶאָרְׂשִ"תֶא ָּלְכאְיַו רּותֲאַמ םיִּתָשַלְפּו םֶדָקִמ םֶרָאיי

 :היּוטְנ וָרָי דֹועְו ֹופַא בָשדאל תאֹוזלָכְּב
 סם :ּוׁשָרָד אָל יתֹוֲאָבְצ הָוהָיתֶאְו והָּכמַה-דע בש-אל םעָהְו :2

 :דָחֶא םוי ןוָמְגֲאָו הָּפִּכ בֶגָזְ שאְ לגרש הֶוהְי תרי
 :בָגָנַה אּוה רֶקָשהְרוְמ איִבְנְו ׁשאָרָה אּוָה םיִנָפאּושְנּו ןקז+
 :םיִעְלְבִמ ויָרָשֶאְמּו םיִעְתַמ הֶּוַה-םֲעָה יִרָשַאְמ יָה
 ויתְנְמלַאדתֶאְ וימתיתֶאְ יינדָאו"חמַשודאל רילוחּבדלע ןפדלע+5

 תרי אל הָלְבִנ רבה הָּפִדִלְכְו עֶרמּו ףֵגָח ּולְכ יִּ
 :הּיּוטְנ וָרָי דועו ופא בשאל תאזלֶבְּב

 לָבאּת תיִשֶנ ריִמָש הָעשַר ׁשֵאָכ הָרעָב"יִכיל
 :ןָשַע תּוֲאַּב ּוכְּבַאְתִיִו רַעָּיַה יִכְבְסְּב תַצִּתַו

 ישא תֶלְבַּאַמְּכ" םַעָה יָהְיַו ץֶרֶא ּתְעְ יתואְבְצ הָוהְי תֶרָבָעְּביל
 :ּולֹמֲחַ אל יָחֲאלַא שיא

 עְבָש אָלְו לאָמְׂש-לע לכאיו = בעְְו ןימוזלע רזי
 :ףלַכאי 'ועַרֶז-רֶשְּב שיא

 הָדּוהְילַע הָמָק וָּדְחַי הָשַנֶמתֶא םירְפֶאְו םִירְפֶאדתֶא הָׁשנְמ>י
 ספ  :הַּוטְנ וָרָי דועְו ופא בשל תאזלֶכְּב
 :ּובָּתַּכ לָמַע םיִכְַּכְמּו ןֶוָאְ-יִקְקח םיִקָקְחַה יוהי 10
 ימע יינע טַפְׁשִמ לֹוָנלְו .םיִלּד ןידמ תֹוטַהְל
 וב םיִמֹותי-תֶאְו םֶֶלֶש תונָמְלַא תיל

 אות קָחְרְמִמ הָאושְלּ הפ םָל שעתה
 8 exc vb nonn (exempl gr ורְמאי יִּכ) | זס ** ca 401155 ר יִרָש; 6רַה יִרָצ
 ןיִצ (קזס ןיצר הרצ) ; 1 הֹרָצ | 12 * 16 115 הָּכַּמַה (גו ּוהָּכִמ) | * >6%%) || 16 1

fit dlל  || cf arab ‘samula, clemens fuit1 ? חַמָשִי*  velחספי),  frt NW (pr 
(cf) | 18 * 4; >6 | * 1 pb 6 66 ָּהָתָּצִנ 9 הָעְתַב) | = קצת יֵלְכֹא ֹומ 

 וער.  (om WN?) in fin vs 18 || * 6** (dbeAgot) 6שיא 6₪) | 19 ** טפק



6 JESAIA 563 

ral 

 לֵאָרְׂשִי יִּתְב יִנְׁשְל לושְכִמ רּוצלּו ףנ3 ןְבֲאְלּו ׁשּקַמְליהָיָהְוצ
 :םֶלָשּורִי 'בֵׁשֹוְל שקומלּו חפל

 ם לנו שקנו רָב פנו םיִר ב לש
 ויִנָפ ריִתְסַּמַה הָוהיִל יִתיִּכֲחְויז :יִדְמְלְּב הָרֹוּת םֹותֲח הָרּועָּת רצ
 הָוהְי יִל"ְותָנ רֶׁשֲא םידְלהו יֵכנֲא הגה :וֶלְיַתְּוקְו בָקֲעַי תֶיּבִמ
 :ןויצ רַהְּב ןֵכֹׂשַה תֹואָבְצ הָוהְי םִעַמ לֵאָרְׂשִיְּב םיִתּפֹוִמְלּו תוְתאְל

 םיִפְצְפצִמַה םיִנעְדיַהלֶאְו תּובאָהדלֲא שרד םַכיִלַא ָּרְמאֹיהיִכְופ ם
 :םיִתַּמַה-לא םייחה דֵעְּב שרֶדָי ויָהְלֶאלֶא םַעאולה םיִּגָהַמַהְו

 :ירחש ולדןיא רׁשֲא הַָּהרֶבְַּּכ ורמי אלמא םִא הָדּועְתַלְו הָרותְלְ
 ףּצקתַהְו בַעְרַדיִכ הָיָהְו בעְרְו הָשקנ ּהָּב רבעי

 טיּבַי ץֶרָא-לָאְוZ> :הלעֲמְ הָנָפּו .ויהלאָב ּכְלמְּב לקו

 :חָּנִמ הָלֲֹאְו הָקּוצ עמ הָכֵׁשֲחו הָרָצ הגה
 ּהָל קצּומ ראל ָֿעּומ *אָל יב

 דיִּבְכַה ןֹורֲחַאָהְו יֵלָּתְפַנ הָצְרֶאְו ןּולבז הָצְרֲא לקַה ןושארה תעָּכי
 :םיוגה ליל ןֶרְריַה רָבַע םִיַה רה

 ל רו ּוְָר שב םיִכלְהַה םֶעָהִי 9
 :םֶהיִלְע ּהָגְנ רוא תֶוָמְלַצ ץֶרָאַּב יֵבְׁשְ
 הָחַמָשַה ָתְלּדְַה :אל יוּגַהי ָתיִּבְרָה*
 ריִצְקַּב תֵחְמׂשִ לנפל וחמש
 :ללש םקָלַחְּב ּוליִנָי רש

 ומָכְש הממ תֶאְו ּולָּבְס לעְתֶאו יב

 :ןודמ םָֹּכ תִּתַחַה ָּב שגנַה טָבָש
 םיִמָדְב הָלְלּוְנִמ הָלְמְשְו ׁשֹעַרְּב ןאס ןואְסדלָכ יב

 :שא תֶלְכַאמ .הֵפְרְׂשִל הָתיִהְו
 ונְְָ ב ונל"דלי דָלָייִב

 ומש *אְרקיו וָמְכׁש לע הרשמה יִהְּתו
 :יםּולְׁש-רׂש רעיִבַא רוב לא ץַעוי אפ
 ותָכַלְמַמלַעְו וָד אַפְּכילע ץקדןיא םּולָשְלּו הָרָשִּמַה הָבְרסְל

 |  | 20 ? exc vb nonn, cf 66יִבשויְל  75S 66536ןבאל || ל sקזק ** 14
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 562 היעשי ,3

 אּוהַה םויַּב הָיָהְופ

 ףֶסּכ ףָלֵאְּב ןֶפַג ףַלֶא םָש"הְיַהְי רשא םוקְמ"לָכ הָיהְ
 :הָיִהְי תִיִשַלְו ריִמָשל

 :ץֶרָאָקְדלְכ הָיְהְּת תֹשְו ריִמָשיִּכ הָמַש אבי תֶשְקִבּו םיִצֲחַּב
 ןולדעו לדעמְּב רשֲא םיִָחַה לכי

 תָיָשָנ ריִמָש תֶאְרְי הָּמׁש אֹוָבְתדאְל
 ס  :הַׂש סַמְרַמְלּו רוש חַלָשְמְל הָיָהְו

 שונָא טְרֲחּב ּויִלָע בָתְכּו לדג ןויָלַג ךל" חק יֵלֲא הֶוהְי רַמאּוי 8
 ןַהּכַה הָיְרּוא תא םיִנָמָאְנ םיָרֲע יל הָדיִעאְוי :זַּב ׁשֲח ללש רֶהַמְל

 ם ב דלת רַהָמַו הָאיֵבנַהיִלא ברק ּוהָיכָרָבְי ןּב והָיְרְכְז- תֶאְו
 עדי םֶרָמְּב יּכ+ :ּזּב שֶח לָלָש רֶהמ ומָש אָרְק יִלֲא הָוהְי רֶמאּי
 ונפל ןורְמְש ללש תֶאְו קָשָּמִּד ליַחתֶאו אָשִי יִמֲאְו יִבָא אָרָק רעבַה
 :רָמאָל דֹוע ילא בד הָנהְי ףסיו* ם :רָׁשא למ

 טָאְל םיָכְלְהַה ַמלָשַה ימ תא  הָּוַה םעָה .סֵאָמ יִּכ ןע
 :ּוהְיְלַמְרְְוִבּו ןיִצְרִתֶא שושְמּוי
 םיִמּוצַעָה רָהָּנַה יִמדתֶא םֶהיִלְע הָלַעַמ יִנדַא הֵּנִה מלול
 םיִּברָהְו] ֹובְּכ-לּכתֶאְו רוְׁשֲא .ךלמתֶא

 ויָתודְנלָּכְיל ַָלָהְו ּויָקיִפֲא-לכ"לע הָָעְו
 עיִגַי ראָנצרֲע רַבָעְו 'ףֶמָש |הָדּוהיִּב ףֶלֶחְו

 פ | לֶא ּונָּמִע יָדְצְרַא"בַחְר אָלְמ וויִפנָּכ תֹוָטָמ הָיָה
 ץֶרָאְדיִקחְרְמ לכ ּוניזאהְו ּוהחְו םיִמע ּועָר

 :ּותָחְו ּורְּזאְתַה ּותחָנ ּורְּזַאְתַה
 ס  לֶא ּונֲמע יִּכ םּוקי אָלְו רבָד ּורּבִּב רַפָתְו הָצֲע ּוצעופ

 "םַעָק ךְרָדְּב תֶכָלַ יִנֵרָּסְִו דַּיַה תֶקְזחְּב לא הָוהְי רַמָא הכ יִּכיי
 | :רָמאָל הֶּתַה

 רֶׁשְק הָּנַה םַעֶה רמאיײרָׁשַא לָכָל רֵׁשָק ןוָרְמאְתדאלי
 :םֶכְציִרעֶמ] :וצירעֶת אָלְו ה ואָרּומדתֶאְ

 אּוהְו םֶכִאְרּומ אּוהְו ּושיִדְקַת ותא תֹוֲאָבְצ הָוהְי-תֶאי

pr8, 216 689 הדיעָהְו | 6 -*1קש יִנָּפַמ סֹוסָמּו |8 = 18/155 'שו | ל  Cp 
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 שדק vel שדק | 13 prps (retento רשק in 12) ּוריִשְקַת.



7,4—22 JESAIA 561 

 יִנָשמ ךרי-לא ְךְבָבְלּו אְריִּת-לַא טָקְׁשַהְו רָמָשַה ויָלַא ָּתְרַמֲאְו
 :ּהיְלַמְרְוַבּו םֶראו ןיצר ףָאיִרֲחְבי הָלֶאְה םיִנָשַעָה םיִדּואָה תב
 הָלענ6 :רמאל הְילַמר"ובּו םִיָרְפֶאי הָעְר םֶרַא יל ץעְנִּכ ןענפ
 -ןֶּב תֶא ּהָכֹוּתּב ךֶלַמ ּךיִלְמנְו ףרנילא הָּנָעְקְבנְו יהָנֶציִקְנּו הָדוהיִב

 ם לאב
 :הָיְהְת אָלְו םּוקְת אל | הָוהְי יֵגֹרֲא רַמֲא הֶכז
 ןיִצְר קְׂשָמַּד ׁשֹאָרְו קְׁשָמַּב םֶרֲא שאר יב

 :םָעַמ םִיָרְפֲא תַחָי הָנָׁש ׁשֵמֲחְו םיִשש דועְבּ
 ּוהָיְלַמְרְְַּב ןְרְמְש ׁשאָרְו ןורמָש םִיִרְפֶא ׁשאָרופ
 פ | ּונָמָאְת אל "יִּכ ּונימאת אל םא
 הָוהְי םַעַמ תוא ָךְל rc :רמאל זַחֶאלא רג הוה תק

 כמ טעמה דו תי אניועמׁש * רָמאֿנוכ :הָוהְיתֶא , מאל
 םֶכְל אה יינדא ןַתִי כל : יָהֹלֲא-תֶא םג ואְלת יִּכ םיִשָנא תֹואְלַה
 הֵאְמָחיפ :לֵא ּנָמע וָמָש תאָרָקְו ןּב תלו הָרֶה יהָמְלַעָה הָּגַה תֹוָא
 רעגה עדי םֶרָסְּב 6 :בֹוּטַּב רוְחְבּו עֶרָּב סּואמ ותְעְל לאי ׁשבדו
 יש יֶנְּפִמ ץָק הָּתַא רֶׁשֲא הָמָדֲאָה ַבעְּת בֹוטּב רָֹחְבּו עֶרָּב םוָאָמ
 רׁשֲא םיִמָי יבא תיּבלַעְ ךמעהלעו יל הָוהְי איִבָי :ָהיִבְלַמ
 פ  :רּוָשא ךלמ תא" הָדּוהְי לַעָמ םִיַרְפֲא-רּוס םויַמל ואָבאל

 בּובְזְל ּהָוהְי קְרָשְי  אּוהַה םיַּבוהָהְוַיצ
 :רּושַא ץֶרֶאְּב רשַא הרובר םִיָרְצִמ יִראָי הָצְקְּב רׁשֲא

 םִעְלַּסַה יִקיִקְנְבּו תֹוּתַּבַה ילֲחנְּב םֶלְכ ּוחְנְו ואָבּופ
 :םיִלְלֲהַּנַה לכבו םיִצּוצעְגַה כב

 רּושא למי רָהניִרבְֲּב הָיִכְׂשַהרַעתְּב יָנֲא חָלנְיאּהַה בס
 ם | :הָּפְסִּת ןקּזַהתֶא םֶנְו םִיָלְנַרָה רַעְׂשְו ׁשאָרָה"תֶא

 :ןאָציִּתְשּג רֶקְּב תַלְנֲע שיִאדהְיחְי  אּוָהַה םַּב הָיָהְוי
 הֶאַמְח לכאי בל תושע בֶרִמ הָיָהְו>
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 560 היעשי 7,3—6,1

 אַפּכ-לע בשי ינֹא"תֶא הָאְרֶאְו ּוהָיְזִע ךָלֶמַה תֹומ"תַנְׁשְּבי 6
 ול לַעָמִמ םיִדָמְ םיִפְרָש לְכיֵהַהתֶא םיִאְלִמ ויָלּוׁשְו אָשְנְו םֶר
 הָּפַכְי םִיַּתְׁשִבּו ויִנָפ הָפַכיוםִיתְׁשּב דָחֶאְל םיִפָנְכ שש םיְפְִּכ שש
 רַמָאָו הלא ָהֶז אָרְקְוי :ףפועי םִיתְשְב וילנר

 :וךובכ ץֶרֲאָה"לְכ כ יאָלַמ תֹוָאָבִצ הָוהְי שורק שוָחְקישודק
 רָמאָו5 :ןָשָע א אלי תִיָּבַהְו אָרוקַה לקְמ םיִּפּסַה תֹוֿמַא ענו

 יִכְָא םיתְפְשדאמס שיא יִּכ יִתיִמְדִניִכ לייא
 בשי יִכֹנֲא םִיַּתְפְש אָמְטְ"םַע ךותְבּו
 :יניֵע ּוֵאָר תֹואָבצ הָוהְי ֵלַמַה"תֶא יִּ

 לעמ חַקָל םִיִחְקְלְמְּב הָּתְצִר ֹודָיבּו םיְרְׂשַה- ןמ רָחֶא ילֲא ףֶעיוֿ
 רֶמאיו יּפדלַע עֶגיוז :ַחֵּבזִּמַה

 :רַפְכִּת ָךְתאָמַחְו נע רָפְו ְּףיָתְפְש-לע הֶז עגָנ הנה
 ונָליַלַי יִמּו תַלְׁשֲא יִמדתֶא רָמא יָנֲֹא לּוק-תֶא עֿמְׁשֶאי

 הוה םֶעְלַתְרמָאְו ךל רֶמאּיופ :יֵנֲחָלַׁש ינְנַה רָמאְ
 :ּועָדַּת"לַאְו ֹואָר ּואְרּו ּוניִבּתילַאָו עומש ּעָמַש

 עָשָה ויֵגיִעְו דָּבְכַה וינְָאָו הזה םַעָה"בְל ןמְׁשַהיי
 ול אָפָרְר בֵׁשֹו ןיֵבְי ֹוכָבְלּו עֶמְׁשי ויֵנְזֲאָבּו ויָניֲעְב הארי

 רָמאיַו יד יִתְמִידַע רמאָויי
 בֵׁשֹוי ןיִאַמ םיִרָע ּואָשדםִא רֵׁשֲא רע
 :הָמָמְׁש הָגָשִּת הָמְרַאָהְו םֶרָא ןיַאמ םיִּתָבּו

 ץֶרֲאָה בֶרָקּב הָבזְעֶה הָּבַרְו םֶרֲאָה-תֶא הָוהְי קחְרְויי
 *ןולַאָכַו הָלֲאַּכ רֶעֶבְל הָתְיֲהְו הָבֵׁשְו היריִשֲע ּהָּב דֹועְוי

 פ  ?ּהָּתְבַצַמ שרק ערי מ תֶבָצמ תָבְלַשְ רשא
 ןיִצְר הָלָע הָדּוהְי ָךַלָמ ּוהיְּעְרְּב םֶתּויְרְּב זַחֶא יִמיִּב יהי 7

 ָהיָלֲע הַמְתְלַמַל םָלְׁשּורְ לַארׂשִידלמ והָילמְרְּ חקַפּו םֶרֵא-דַלִ
 "לע םֶרא הָּחִנ רמאל י לוד תיִבָל דנו :'ֶהיֶלָע םֶחְלַהְל ילֶכָי אָלְו
 ס :חוְרדיִנָּפִמ רַעְייִצְע עונְּכ ומע בבל בבל עניו םיִרְפֶא
 בּושי רֶאְשּו הָּתַא זֶָא תארְקל אָנאַצ ףהיִעָשידלַא הָוהְי רַמאי
 :סבוכ הנְׂש תלְסְמ"לֲא הָניִלָעָה הָבְרְּבַה תַלְעִּת הָצְקלא נב
 Cp6,1.8ca 100155 הוהי | 3 == orig שורק? | * 1? הָאְלַמ, 6( עצפ | 7?
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 קְח"יִלְבִל ָהיִפ הָרעַפּו ּהָׁשְפַנ לואָש הָביֵחְרַה כָל
 :ּהָּב זלָעְו .הָנואָשּו הָנומַהְו הָרָדֲה דר
 :הָנְלפְׁשִּת םיִהבְג יִגיֵעְו שיִאדלפָשיַו םֶדָא שוי
 :הָקָעְּב ׁשָּדְקִנ ׁשֹהָּקַה לֵאָהְו טַּפְׁשַמַּב תֹוֲאָבְצ הָוהְי ּהָבְנניֿ
 פ  :ולכאי םיִרָ םיִחַמ תֹובְרָחְו םֶרָבדִּכ םיֵׂשָבְכ עול

 :הָאָּמַת יהָלְנַעָה 'תוכעכו אושה ילְבַמְּב ןֹנעָה יֵכְׁשְמ יוהי
 הֵאְרנ ןעֶמְל ּוהָשַעִמ הָׁשיָחָי ורֵהַמִי םיִדְמָאָהפ

 ס . :הָערגו לֶארְׂשִי שוק תצע הָאֹבְתְו ברקת
 עֶר בוטלו בוט עֶרְל םיִרְמאָה יהי
 ס:רָמְל קֹותָמּו קֹותָמְל רמ םיִמָש ְּךָשחֶלרוָאְו רּואְל ְּךַׁשֲח םיִמָש
 | ם  :םיִנֹובְנ םָהֹיֵנְפ דָגְנְו םֶהיִניִעּב םיִמָכָח וה
 :רכש סמל ליָחיִׁשְנַאָו ןיי תוָּתְשל םיִרְבְ יוה 2

 ס  ּנָּמִמ ּוריִסְי םיִקיִּדצ תֶקְדצְו דַחֶש בקע עַשְר יָקידְצַמ
 הָּפְרִי ּהָבָהְל ששחו שא ןושֶל שק לכְָאְּב ןֵכָכיי

 הלעַי קְבָאְּכ םֶחְרַפּו הֶיְהִי קַמּכ םֶשְרָש
 :ּוצֲאָנ לֵאָרְׂשִי-ׁשֹודְק תַרְמֲא תֶאְו תֹואָבְצ הָוהְי תרות תא ּוסֲאָמיִּכ

 והכי וילֲע וי טו ֹוֿפעְּב ההיא הָרָח ןכילעיפ
 תֹוצּוח בֶרָקְּב הָחּּסַּכ םֶתָלְבִנ יִקְתַו םיִלָהָה ּומְריְ
 :היּוטְנ ֹוָרָי דֹועְו ופא בָשְדאל תאֹזְלָכְּב

 ץֶרֲאָה הצְקמ ול קרָׁשְו קוחרמ םיוגל סָנְאָשְנְוא
 :אֹובְי לָק הָרִהְמ הֵּנַהְו

 ןָשיי אָלְו םָּנָי אֶל .וב לֵׁשוכ"יִאְו ףֵנֲעיָאל
 :ויִלָעְג ְּוָרְׂש קַּתַנ אָלְו ּויֵצָלֲח רוזֶא הַּתְפַנ אָלְ
 תוָכְרּד ויָתּתִשקלְכְ םיִגּונָש יִצָח רשאי

 :הָפּוסּ ויָלגְלִנְו ּובָשָחָנ רצַּכ ויָמּוס תור

 הנו םיִריִפְכּכ גאו איב ול הָנָעׁש>
 :ליצמ ןיִאְו טיִלְפִיַו ףֶרַט זחאיו
 םִידתַמַהְנִּכ אּוָהַה םִייַּב ויְלָע םֶהָנְפ

 פ :לָהיִפירעּב ְּךָשֶח ירואָו רצ ףךשחי-הָּגַהְ ץראל טָבְנְו

16 8 ₪ ://o | 17 6 םיִדְג ital ctl |תֹובָרָחְו?) || 18 * זק הָלנעֶה ;.רוׁשַה 
b 14MSS 'Qi || 23 1 6 pauc MSS 684 py || 24 8 pI | 25—30 trsp post 
ro,4; ante 25 exc vs nonn || 1? יגל 0 ול | 28 sic 8; mlt MSS ָש || 29 0 

 גַאְׁשִי, א גֵאָׁשְו | 30 **1 רואְו רַצ ְךְׁשְח | * ?1 םיִפ-- (61 ? היַפ=).



 558 היעשי 5-3

 לע הָוהְי *אָרְבּו5 :רעְּב ַחּוְרְבּו טָּפְׁשִמ ַוָרְּב הָבְרְקִמ יָד םֶלָשּורי
 הָבָהְל שא הגנו ןָשַע םֶמֹוי ו ןנָע יֲֵאְרְקִמ"לעֶ ןֹיִצ-רַה ןוכְמ-לְּכ
 בֶרֲחַמ 'םמוודלצל יִהָיִהּת יהָּבְסְו5 :הָּתֲח ידֹובְּכ"לָּכדלע יִּכ הָלְיָל
 :רַטַּמִמּו םֶרָּזִמ רוְסֶמְלּ הָסֶחַמְלּ

 ומרק יִדוּד תַריִׁש יכידיל ג אָּנ הָריֵשֲאי 5

 קרש העט .והלקסיו ;הקער
 ֹוְּב בָצָח בקָיזסְנְו ֹוכֹותְּב לְֶּנִמ ןְביַ
 הָּתַעְו :םיִׁשֲאב שעיו םיִבָנֲע תושעל וקו
 :ימָרּכ ןיבּו יִניִּב אָנּוטְפִש  הָדּוהְי שיִאְו םלשורי בשוי
 וב יִתיִשָע אל ימרכל ל רוע .תושעל-המ+
 :םיִשָאְּב שעוו םיִבָנַע תּושעל יִתְיַוק עו

 יָמְרכְל הש יִנֲארְׁשִא תֶא םֶפְתֶא אָּגהעיִדֹוא הָּתְַו
 :סָמְרַמְל הָיָחְו ודו ץֶרָּפ רֶעְבְל הָיְהְו ותְּכּושְמ רַפָה
 תִיָשָו ריִמָש הָלֲעְו רַדָעַי אָלְו רמי אָל הָתְב ּוהְתישאְו

 :רָמָמ ויִלָע ריטכהמ | הָוצַא םיִבָעָה לַעְ
 ויעּושעש עַמְנ הָדּוהְי שיִאְו לֵאָרְׂשִי תב תֹואָבְצ הָיהְיםֶרכיִּכז
 מ  הָקֶעָצ הֵּגַהְו הָקָרְצל חּפְׂשִמ הֵּנַהְו טָפְׁשַמל וקו

 ּוביִרְקִנ הָדָשְב הָרֶש תִיבְּב תוב יעינמ יוה*
 :ץֶרָאָה בֶרְקְּב םֶכּדַבְל ַּתְבַשּוהְו םֹוקָמ סָּפֶא דע
 אל"םִא תֹוָאָבְצ הָוהְי נָא

 :בשוי ןיִאמ םיִבֹוטְו םֶלֹדָג ּויְהְי הָמַשָל םיִּבַר םיּתָּב
 פ הָּפיֵאהֶׂשֲעַירֶמֹחעֶרוְו תַחֶאתַּבּושעַי םֶרָכייְֵמִצתרְׂשַעיַּכ יס

 :םקילדי ןינ ףשפב יֲִחֲאְמ ּוְְּרִי רכש רֶקְּבב ימיִּכׁשַמ יָה
 םֶהיֵּתְׁשִמ ןִֵיְו ליִלָחְו ףּת לֶבָנָו רֹונִכ הָיְָי

 ּוָאָר אֶל ויָדָי השעמּו ּוטיִּבַי אָל הָוהְי לַעָּפ תַאְו
 תעֶד"יְִּבִמ יע הל בל

 :אַמָצ הָחָצ ונומהו בַעְר יתמ ודֹובְכ

  5ָהיֶא-- )6 ָהיֶשְרְגַמ ?) | == לכ  ca 50MSS Eddאָבּו | ל 66 315+6 5
(Norzi); 1 prb דובכ לָּפ | 5% prps: ; ְּהָּבְסְ הָּפָח הוהי 'דוב (cf 6A) | 6 * prps 

  | 9 68+ hrovcon dp; ins prbול"  || a )<6( | Cp 5, 4 5 Vrsהָיָהְו
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 :ול הֶׂשֲעַי ויָדָי לומְנְיַכ עֶר עֶׁשָרְל יואי
 וב ּולָשָמ םיִשָנְו לוע ויָׂשְנְנ ימַעְי

 פ ּעַלּב ךיִתחְרֶא ךרדְו םיִעָתמ ףיִרָשַאָמ יִמע
 :םימע ןיִדָל דָמַעְו הָוהְי ביִרָל בצי

 ויָרָשְו מע ינקזםע אובָי טְּׁשִמְּב הָוהְי
 :םֶיִתְבּב יִנָעַה תָלנְג םֶרֶכַה םֶּתְרַעְּב םָּתַאְו

 ּונָחְמַת םִינע ינו .ימע ּוְָּכדְּמ יםֶכְלַמ5
 פ | 'תֹוִאָבְצ הָוהְי .ינדַאְדםַאְ
 ןויצ תֹנְּב ּוהָבְנ יִּכ עי. הָנהְי רמו

 םיִניִע 'תִרְקַשְמְּו ןורָנ יתוָומְנ הָנָכַלִּתַ
 :הָנְסַכַעְּת םָהיִלְנַרְכּו .הָנְכַלִת ףֹופָטְוְּךַלָה

 פ  :הָרָעְי ןֵהְתְּפ הנהיג ןצ תֹנְּב דֹקְדְק יָנֹרֲא חָּפְׂשְרל
 :םיִנֹרֲהְׂשַהְוםיִסיֵבְׁשַהְוםיִפְכֲעָה תֶרָאְפִּת תֶא יֶנדא ריִסָי אּוהַה םִיַּביצ
 יִתְבּו םיִרָשְַהְו תֹורָעְצַהו םיִרֲאְפַה=י :תולָעְרֶהְו תורׁשַהְו תֹופַמְַהיִ
 תופְטַעָמַהְו תֹוצְלֲחְמַה == :ףָאָה יֵמְזנְו תועְּבַטַהי :םיִׁשָחְלַהְו שָפגַה
 :םיִריִדְרָהְו תֹופיִנְצַהְו םיִניִדָּפַהְו םיִנילנַה=3 :םיטירחהְ תֹוִחְּכְִּמַהו
 הָיָהְרּ

 הָּפְקִנ הָבֹגֲח תַחַתְו הָיְהָי קמ םֶׁשֹב תַחַת
 קש תֶרְנֲחִמ ליִניִתְּפ תחת הָהְרָק הָשְקִמ הֶׂשֲעִמ תַחֹתְ
 :יפְי תַחַת יי

 :הָמֲחְּמַּב ּךַתְרּוְבְנּו ולפי בֶרָחּב ְךיָתְמ*
 :בֵׁשַּת ץֶרָאָל הָתָפִגְו ָהיִחְתְּפ יִלְבִאְו גאו
 רמאל | אּוהַה ב דָּתֶא שיִמְּב םיִשָנ עַבָש ּוקיִזֲחֲהְוי 4

 ףֶסֶא ּוניִלָע ךְמש ארק קר שָבְלנ ונָתָלְמַשְו לכאנ ּונמָחַל
 פ ּנֲתָּפְרָה דֹובָכְלּו יִבְצַל הוהְי חַמָצ ּהָיְהְי אּוּהַה םיַב

 :לָאָרׂשִי תַמיֵלֲפל תֶרֶאְפַתְלּו ןֹוִאְנְל ץֶרָאָה יִרְּפּו
 בּותּכַהִלּכ ול רֶמֲאָי שּודָק םלָשּוְיִּב רֶתַֹּהְו ןוִצְּב רָאָׁשּנַה הָיָה
 יֵמְתֶאְו ןויִצדתוְנְּב תֶאצ תא יָנֹדֲא ץֶחְרםֶאי :םֶלָשּוְריִּב םיִּיַחל
 12 6 AO םיִשנו | 13 1 6 63 ומע || 15 * 0 םכלדהַמ | = >6"( || 6 *0
 תּויָטְנ, א תּווטָנ | * nonn MSS 6 ש || 17. 18 mlt MSS nin | 17 * Or ןהתפ;

  [cfםיִניִלְגַהְו  Aakwvikd (prps'הְו; 6 סו6ש | 23 ca 701155 0ןֶהְתַפְרֶח ₪ 1

bab. guiin) | 24 8 nnn™כי | Cp 4, 1 32MSS Vrs --ּוניָתְל 



 556 היעשי 3,10—2,16

 :הָּדְמָחַה תּיִָשלָּכ לַעְו ׁשיׁשְרַּת תּינֲאלָּכ לַעְוי>
 םיִשָנַא םּוְר לַפְׁשְו םִוָאָה תּוְהְבַג הֵׁשְול

 :אּוָהַה םויָּב ובל הָוהְי בּנְׂשִנְו
 :ףלחי ליְִּ םיִליִלֲאָהְו

 רַפְע תּולֲחְמַבּו םיִרָצ תֹוָרֲעָמְּב ּואָבּופ
 :ץֶרָאָה ץלעל ומּוקְּב ּונֹואְג רדהמּו הָוהְי דפ יִנָּפִמ

 וָבָהָז יליִלֶא תֶאְו ופְסַכ יִליִלֶא תא םֶדֶאָה דילשו אּוהַה םֹויַּבס

 :םיִפלמעֶלְו 'תורפ רפָחל תחתְשְהְל ול"יושע רֶׁשֲא
 םיֶעָלְפַה יִפַעְסְבּו םיִרְצַה תוְרְנְּב אּובְליי

 :ץֶרָאָה ץֶרעל ומּוקְּב ֹונואָג רֶדָהְמּו הָנהְי דחפ יֵנְפִמ
 פ :אּוָה בָׁשְחְנ הָמַב יֵּכ וָּפאְּב הָמָשְנ רשא םָוָאָה- ןמו םֶכְלּוְלְדַחְיכ

 הֶדּוהיִמּו םֶלָשּורימ ריַפמ תֹואָבְצ הָוהְי ןודָאָה הָּגַה יִּכי 8
 :םימ-ןעשמ לכ םָחָלְועְׁשִמ לי הָנעְׁשַמּו ןעשמ

 :ןקו םפקו איָבָנְו טפוש הָמחְלִמ שימו רוב
 :שחק ןיִבְנּו 'םיִׁשָרֲח םכחו' ץֶעֹויְו םיִנָפ אּוָשְנּו יםיִשְמְחררַשנ
 :םָבלְׁשְמִי םיִלּולַעְתְו םֶהיִרָש םיִרָעָב יִּתַתָגו

 ּוהעְרְּב שיִאְו ׁשיִאְּב שיִא םֶעָה שָגִנְו5
 ָּבְכנַּב הָלְנְַו ןֵקְּב רעּבַה ּובַהְרִ
 ּונָל"היְהִּת ןיצק הָכָל הלמְש ויִבָא תב ֹויֵחֲאַּב שיא שּפְתִיי-יִכ

 :'ִךָדָי תַחַּת 'תאָזַה -הֶלָשְכִמהְו
 רמאלואּוָהַה םויב אָׂשְו

 הָלְמִׂש ןיִאְו :םֶחָל ןיא יתיבְבּו שבח הִיְהֲאאְל
 :םַע ןיצק נטישת אל

 לָּפָנ הָדּוהיִו םֶלשּורי הֶלָשַכ יב
 :ִדּובְכ יב תורְמַל הָוהְלֶא םָהיֵלְלעמּו םנֹוׁשְליִּכ

 ּודָחְכ אל ּודיָגִה לס םֶתאָטַחְו םֶּב הָתְנע םֶהיֵגְּפ תַרְּכַהְ
 :הָעָר םֶהָל ּולְמְנְִּכ םֶׁשְפַנְל וא
 :ולכאי םֶהיֵלְלֲעַמ יִרְפדיִּכ בֹוָטְיַּכ קידצ ּוָרמֲא וס
 16 prps תוניִּפְס 18 1?15—, cf ad 19 || 10 1 ₪ (cf ro) | (cf Jon 1,5) גאב |

Cpa,2 6 הָשע ןי ייפ ו 1 תורּפְרַפַחל | טפ 22 >6* | g°Fc 

2 == 

 MSS ינוע prps יִנָּפ | 9 2 sad 1| זס 1 קט יֵרְׁשַא.
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 ץוצינל ּולעְפּו תַרֹעְנל ןסֶתַה הָיָהו
 פ | ּהָּבַכְמ ןיִאְו יֵדְחַי םֵהיֵנְׁש ּוָרעָבּו

 והָיָהְי :םֶלָשּוְריִו הָדּוהָי"לע ץומָטְּב והיעשו הָוָח רֶׁשֲא רָבְַּהי ל
 הָוהְי"תיִּב רֶה הָיְהָי ןוכְנ םיַמָיַה תיִרֲחאְּב
 תועָבְּנִמ אָשְנְו םיִרָהֶה שאר
 ֹררְמָאְו , םיפר םיִמַע לה יוגה וילֶא ּורַהְנְו

 רח הְָלִגו יֶכְמ וגל
 :םֶקָשּוְיִמ הָוהְיְדרבְדּו הָרּות אצְת ןויִמ יִּ
 םיָּבַר םיִמַעְל ַחיִכּוהְו םיוגה ןיִּב טפְשְו

 תִַמְזַמְל םֶהיֵתֹּוְתיִנֲַ םיִּתָאְל םֶתֹובְרַח ּותְּתְכְו
 ס | :הָמָחְלִמ דוע ּודְמְליאלו ברח וג-לָא יוָנ אָשְיאל

 :הָוהְי רֹוִאְּב הָכלנְו וכל .בקענ תי
 בקעי תיִּב "מע הָּתָשַטְנ יֵּכ5
 :ּוקיּפְׂשִי םיִרָכָג יֵדְליְבּו םיִּתְשְלְּפַכ םיִננְְ 'םדלמ לאלמ ִּ
 יִתרְצֲאַל הָצָק ןיִאְו בֶהָזְו ףֶסָּכ ֹוצְרַא אלת
 :ויָתַּכְרמְל הָצָק ןיִאָו םיִסּוס וצר אלמַתַו
 לוחתשי ידי השעמל םיִליִלֲא וַצְרא אמת

 :יָתעְבצא וָשְע רשאל
 :יםֶהָל אָׂשִּת-לַאְוי שיִאדלפָשיַו םֶדֶא חשיופ

 :יִנאָּג רדַהְמּו הָוהְי דחפ יִנָּפִמ רַפְעְּ ןמָטַהְו רּוצַב אֹוְּבִס
 םיִשָנַא םּוְר חשו לֿפש t םֶדֶא תּוָהְבַג יניֵעְיי

 ס | :אּוָהַה םִַּב בל היהְי בֵנְׂשִנְו
 םֶרָו הָאָגלָּכ לע תֹוָאָבִצ הוהיל םוי יב
 :לּפָשְ אָשַנ"לָּב לַעְו
 :ןָשָּבַה יִנולאלֶּכַלַעְו םיִאָשִּנהְו םיִמְרֶה ןונָבְלַהיורַאלּ לע
 :תֹואְׂשנַה תֹועְבָּנַה"לַּכ לת םיֵמָרָה םיִרָהֲה"לְּכ לַעְו+
 :הָרּוצְב .הַמֹוח"לָּכ לַעְו ַהָבְ לנמל לע

 בז 1? ולֲעַפֹו, ג ֹולַעַבּו | ספ 2, 2 *>6 | * 6-םיִהְלֶא תיִבּו, ג ? 'ַבּו
fit (cf 64) WO)50155 אל | 6 == 1  caלאו | 4  Vrsוניִהְלֶא | 3 63 30155  

 וטע-תֶא | * 1 םיִמְסְק a1( םֶסְקמ ץe1 םדקַמ םימסק) || <1 ? יִדיִבו | 8 1 5+ הָו-- |
g = prb crrp 0 ex 18) | ro ins fit ץֶרָאָה ץרעל ומּוקְּב cf 19 | זז 1 ּולָפש 
(vel v 118 = 1735 || 12 16 GQ) | 13 =? add, cf 14 | 14 >O°F, 1 4 
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 554 היעשי 1-0

 יִל איָה הָבעּוּת תְרַטְק אְוָשדתַחְנִמ איִבָה ּופיסות אל
 :הָרְצִעַו ןוא לכוא-אל ארְקְמ אְרְק תָּבׁשְו שֶרָח
 יִשָפַנ הָאְנָש םֶכיִדְעוְמּו םֶכישְדַח +

 :אְָנ יֵתָאלַנ תרָמל יל ו
 םָּכִמ יִניִע םיִלָעַא םֶכיִפַּכ םֶכָשְרֶפְבּוי5

 עָמש יִּנָניֵא .הָּלַפְת ּוּבְרַתְיִכ םג
 ּוַּּזַה ּוצֲחְריפ ::ּואָלְמ םיִמָּד םֶכיֵדָ

 יניע דגָּנִמ םֶכיִלְלעַמ עֶר ּוריָסָה
 ץומח ּורָשא םַפְׁשִמ ּושרד במיה ּוָדְמִל :עָרָה ולח
 ס  והָנֲמְלַא ּוביִר םותָי וטפָש

 הָוהְי רמאי הָחְבננְו אְנְּוכְל
 ּוניִבלי גְלָׁשּכ יםיִנָשּכ םֶכיֵאָמֲח ּויָהיםֲא
 :ּויְהְי רַמָצּכ עָלותַכ ּומיִנֲאײֹיבַא

 :ּולכאת ץֶרֲאָה בוט םָּתְעַמִׁשּו ּובאּת"םָאופ
 ספ  :רבד הָוהְי יִּפ יִּכ ּולְּכַאְּת בֶרָח םֶתיִרְמּו ְּנֲאָמְת"בֲאְופ

 :םיחְְְמ הָתעְו הב ןילי קר .טָפְׁשִ יָתאלמי
 :םִָמּב לּוהְמ ףָאְבְס  םיִניִסָל הָיָה ַּפְסַּכיי
 םיִנמלַש ףֶֹרְו דחש בָהא לכ םיִבָננ יִרְבַחְו םיִרְרוס ְּךיָרְׂש

 ןכלי4 :םֶהיֵלֲא אביאל הָנֶמְלַא ביִרְו ּוטְּׁשי אֶל םּותָי
 לֶאָרְׂשִי ריִבַא תֹאְבְצ הָנהְי ןודָאָה םָאְנ
 :יביואמ הָמקּנאְו יִרָעַמ םֶחָנָא יּוָה

 :ךיליְִּב"לְּכ הָריִסֶאְו ְּךיָגיִס רּּֿכ ףֶרְצֶאְו לע י ד הָביֵׁשֲאְו
 הָלֲחְּתַב ךיצעיו הָנׂשאָרְבְּכ ךיַטָפְׂש הֶביִשָאְו

 :הָנְמֲאָנ הירק קדצה ריֵע ל ארי ןפדיִרחֶא
 :הָקְָצּב ָךיֵבָׁשְו הָדָּפַּת טֲּפְׁשִמְּב ןויצ>ז
 :ּולְכְי הָוהְי יִבְזְעְו וָּהְחִי םיִאָטַחְו םיִעָשְּפ רֶבָשְו

 :םָּתְרַתְּברֶׁשֲא תֹונּנַהַמּורּפְחַתְו םָּתְדִמַח רֶׁשֲא םיִליִאְמּושבי יב
 :ּהָל ןיא םִימ"רָׁשֲא הננְכּו הָלֲ תַלָבנ הלֲאכ ּיָהְת יב

 17 6839 yin; 1 prb 48 | 18 * 4MSS 6634 יִנָשַּכ || ל mlt MSS Vrs םאן |
 גז 6% + ןויצ | 25 1 4 רָּכַּב | 26 31155 'חא | 27 63 הָיָבׁש; קז ָהיִבֵׁשְ |

 68 postea( 2g 1 prb 6 3MSS 6 WON ודמח) | בס 5 הילע



IESAlA. היטשי 

 יִמיִּב םֶלָשּוְרִיַו הָדּוהְי-לֲע הָזָח רֶׁשֲא ץֹומָאדןְב ּוהָיָעשְי ןוזַחי 1
 :הָדּוהְי .יִבְלמ ּוהָיקְזִחְי זֶחֶא םָתֹוי ּוהָיזְע

 רב הָוהְ כ ץֶרֶא יניזאהו םימָש עמי
 :יִב ּועָשַפ םֶהְו יִּתְמַמורְו יל םיִנָּב
 ויָלֲעְּב סּובַא רומְחַו ּוהנק רוש עדי

 :ןנוּבְתַה אל יִמַע ערי אָל לֵאָרְׂשִ
 םיִתיִתְׁשִמ םיִנְּב םיִעַרְמ ערֶז ןֹוָע דָבָּכ םע אח יֵּגיוֲהּ

 :ירֹוחָא ורוני לֵאָרְׂשִי ׁשֹוָרְקתֶא ּוָצַאְנ הוהְיתֶא ּובְזע
 יַד בָבללֶכְו חל ׁשאָר"לְּכ הָרָס ּופיִסות דע ּוָכְת הַמ לא
 היִרמ הָּכִמּו הָרּוּבַחְו עַצָּפ םתָמ וְּב"דְןיִא שאר"דעו לריב

 :ןָמָׁשִּב הָבְכְר אָלְו ּוׁשַּבִח אָלְו ּורז-אל
 םֶכְּדנָנְל םֶכְתַמְדַא ׁשֶא תָפְרש יםָכיֵרֲע .הָמָמִׁש םֶבָצְרַאז

 :*םיִרְז תַכַּפְהַמַּכ הָמָמְשּו ּהָתֹא .םיִלְבְא ם םיִרְז

 :הָרֹוצָגריעְּכ הָשָקַמְב הָגלְמּכ םֶרכְּב הָּכְסִּכ ןויצזתב הָרְתנְ
 טעֶמַּכ דיִרְׂש ּונָל ריִתוה תֹואָבִצ הָוהְי ילולפ

 ס | ּוניִמָּד הֶרמַעְל ּונייָה םֶדְסַּכ
 םֶדְס יִניִצְק  הָנהְיְרַבְד ּועְמַׁשיס

 :הָרֹמע םע ניָהלֲא תרות ּוניזאה
 הוה רָמאי םָכיֵחְבזבְר יל"הָמְלּוו

 םיִאיֵרמ בֶלֲחְו םיִליִא תולע יּתְעבׂש

 :יּתְצְפִח אל םיָרּותְעְו םיִשָבכּו םיָרְפ ד
 יִָפ תֹוֲאָרל ּואבָת יב

 :יָרֵצֲח סמר םָכְדְיִמ תאָז ׁשָקבִיִמ
 Cp 1, 3 ca 30MSS 680 מע( | 6£<4°; prps 'א ור גו 'א ּונֹסָנ | 512
 דע cf( ש 79,5) | 6 1? םּתָמ; 41 םיִמָת ('מ וב 'א >6*) | ל + 4oMSS 3X5 'עו | ל1

 םֹדָס | 8 1 ₪ הֶרּוצְנ (4 רוצ) | ף ><6430 || זז >6 | 12 1115 cf( 5) תזאְרְל.
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